
Звичайні форми роботи –
новий підхід: 

розвиваємо ключові 
компетентності 

КОНОВАЛОВА МАРИНА ВАЛЕНТИНІВНА, 
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛУ 
“ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА В ШКОЛІ”, 
ВГ “ОСНОВА”; УЧИТЕЛЬ -МЕТОДИСТ



Іновації та традиції —
складники сучасної школи …

Учитель — це той, хто не затискує, а визволяє; не
пригнічує, а підносить; не бгає, а формує; не диктує, а
навчає; не вимагає, а запитує; це той, хто переживає з
дитиною багато натхненних хвилин.

Януш Корчак



Предмет «Зарубіжна література» 
займає особливе місце серед шкільних дисциплін

 дає сучасним учням знання про світобудову, 
 ставить акцент на смислових та світоглядних аспектах, 
 допомагає знайти ціннісні орієнтації, 
 може стати дієвим засобом різнобічного розвитку 
особистості учнів. 

Оновлена Програма із зарубіжної літератури
(зі змінами 2017, 2018 років) 

Ключові компетентності:
 уміння вчитися, 
 спілкування державною, рідною та іноземними 

мовами, 
 інформаційно-комунікаційна, 
 соціальна, 
 громадянська, 
 загальнокультурна
 предметна літературна компетентність

Компетентнісний підхід у викладанні –
найактуальніша вимога реформи Міністерства 

освіти та науки України 



Модель сучасного учителя



 перше покоління, яке народилося у цифровому світі;
 не може існувати без мобільного Інтернету та інших гаджетів;
 живуть у світі «без кордонів»;
 представлять собою дивну суміш дитячої безпосередності і 

дорослих умінь.

Які ж вони – підлітки XXI століття? 





Модель випускника НУШ



Актуальні питання

Як досягти творчої співпраці вчителя і учня?

Які педагогічні технології доцільно обрати?

Як розвивати творчі здібності учнів?

Як сформувати компетентну особистість?

Як сформувати  креативну особистість?



Освіта – найпотужніша зброя, 
аби змінити світ. 

Нельсон Мандела 



Від теорії до практики…
• Вивчаємо компетентності: що, коли та для 

чого.

• Сучасні педагогічні технології.

• Універсальні прийоми викладання, візуальні 

засоби навчання.

• Шляхи формування ключових та предметних 

компетентностей учнів



Інтерактивні форми та методи
Асоціативний кущ (гронування)



Розвиває ключові компетентності: 

уміння вчитися
інформаційні
ціннісно-смислові



“Сторінка зі щоденника”

Сторінка зі щоденника 
письменника, героя літературного 
твору.

Розвиває ключові компетентності
• ціннісно-смислові
• навчально-пізнавальні
• проектно-технологічні



Аналіз ділеми (проблеми)
Учні в колі обговорюють певну дилему (простіше) чи
проблему (складніше, адже поліваріативно). Кожний
висловлює свої варіанти, що складаються як результат 
вільного вибору.

Розвиває ключові компетентності

ціннісно-смислові

навчально-пізнавальні

 комунікативні

соціальні



Шляхетний лицар Дивак, мудрий безумець, фантазер
Письменники, відомі люди про 
героя:

Лихо тому, хто ніколи не 
переймався хоча б деякими
думками Дон Кіхота, хто ніколи не 
наражався на насмішки та удари
долі за те, що намагався
відновити справедливість.
Раміро де Маесту
Дон Кіхот назрівав ще з тих 
незнаних, загублених у  темряві
праісторії часів, коли людина
вперше, може, невміло, але чесно
стала супроти тріумфуючої
неправди. І не скінчиться він доти, 
доки не зітреться різниця між
добром і злом ...

Іван Дзюба

- Ми бачимо на сторінках роману не 
тільки гуманну й шляхетну людину, а й 
навіженого з хворобливою уявою, що
мріє про небувалу славу, не цікавлячись
при цьому , який результат матимуть
його вчинки.
- Перед нами людина, котра повсякчас
перебуває у конфлікті з дійсністю, ось 
чому його подвиги іноді не тільки не 
корисні, а й шкідливі, принаймні, нікому
не потрібні.
- Часто від подвигів страждає сам герой 
(бій з вітряками). Іноді результат 
нульовий (пригода з левами) або взагалі
негативний (історія з пастушком, напад
на похоронну процесію)
- Дон Кіхот був переконаний, що можна
лише одним списом та мечем у руках 
утвердити справедливість у світі
трактирників і торгівців.

«Дон Кіхот: хто він – шляхетний лицар чи божевільний?»



Запитання до тексту
Розпочинаючи роботу з текстом, поставити перед учнями завдання: 
скласти запитання репродуктивного поширювального й 
розвивального характеру. Потім провести конкурс на найцікавіше
запитання.

Розвиває ключові компетентності   
ціннісно-смислові
навчально-пізнавальні
 комунікативні



Твори, схожі за Зарубіжна  література Українська література
темами Вірші Р. Бернса, Г. Гейне про 

природу
Вірші П. Тичини, М. 
Рильського про природу

сюжетами Байки Езопа, І.Крилова Байки Л. Глібова
образами «Пригоди Тома Сойєра»

М. Твена

«Федько-халамидник» В. 
Винниченка

головними 
думками(ідеями)

Дж.Лондон «Жага до життя» О. Довженко «Воля до життя»

За всіма категоріями «Фарбований шакал» «Фарбований Лис» І.Франка

Проблемні питання та завдання
Танський поет Хань Юй сказав:
«Вірші Лі Бо й Ду Фу живуть, і сяйво їх поширюєтьс
я на далекі відстані».
Чи згодні ви з такою думкою?Як ви гадаєте, у чому
полягає велич цих поезій? Проведіть невелике
компаративне (порівняльне) дослідження відомих із
попередніх класів творів зарубіжної та української
літератур



Розвиває ключові компетентності: 

ціннісно-смислові
громадянські
навчально-пізнавальні
комунікативні
соціальні



Літературний ринг

Ми осягаємо істину не лише 
розумом, а й серцем. Саме серцем 
ми пізнаємо перші принципи, і 
марно розум, не маючи в них 
опертя, силкується їх спростувати. 
(Б. Паскаль, французький філософ)

Думаю, отже, 
існую. 
(Р. Декарт, 
французький 
філософ)

Чи справедлива, на вашу думку, оцінка людини, дана 
Б. Паскалем?

Як ви розумієте вислів Рене Декарта? Чи згодні ви з 
цим твердженням?

Який вислів вам ближче? Чому?

Бароко як доба і художній напрям у 
європейській літературі й мистецтві



Розвиває ключові компетентності: 

ціннісно-смислові
загальнокультурні
навчально-пізнавальні
 інформаційні
комунікативні



Універсальні прийоми 
роботи для розвитку 
всіх видів ключових 
компетентностей



Рольова гра (моделювання)

Рольові ігри дозволяють учням зіграти певну роль у
проблемній ситуації, що дає їм змогу подивитись на
проблему зсередини. Такі ігри також полегшують
участь у дискусії, коли учні соромляться відкрито
висловлювати свою думку, але їм важливо її
висловити.

!!! особистісне самовдоскона-
лення (навички культури
мислення).



1.  Творчий проект «Жіночі образи / жіноча психологія 

в поемі ”Одіссея“», «Праця в житті давніх греків». 

2. Ви повністю прочитали поему Гомера «Одіссея». Як 

би ви зацікавили друзів, щоб вони також прочитали її? 

Створіть творчий рекламний проект поеми «Одіссея».

Метод проектів



Рекламна пауза
Створити рекламу комедії Мольєра

«Міщанин-шляхтич» 

Можна створити сучасну постановку вистави,
фільму за участі відомих сучасних артистів,
наприклад, Журден – Михайло Поплавський, пані
Журден – Наталя Сумська, Люсіль – Тіна Кароль,
Ніколь - Лілія Ребрик або Ірма Вітовська, Дорімена –
Ольга Сумська, Клеонт – Анатолій Хостікоєв, Ков’єль
– Богдан Бенюк або Віктор Андрієнко, Дорант –
Володимир Горянський або Олексій Вертинський)



Мудрі сови

Учням пропонують
самостійно опрацювати
текст підручника (індивіду-
ально або в групах). Потім
учні отримують картку з
конкретними запитаннями
й завданнями з метою
обробляння розміщеної в
тексті інформації.



Робота над текстом
Абетка. Знайдіть у тексті основні (нові) поняття і запишіть їх за абеткою. 
На що не чекали? Оберіть із тексту нову інформацію, яка є для вас 
несподіваною, оскільки суперечить вашим очікуванням і первісним
уявленням. 
Найактуальніші новини. Запишіть ту інформацію, яка є для вас новою. 
Головна життєва мудрість. Висловіть основну думку тексту однією
фразою (або: яка з фраз кожного розділу є центральним
висловлюванням, які фрази є ключовими?). 
Відоме й невідоме. Знайдіть у тексті ту інформацію, яка є для вас 
відомою, і ту інформацію, яку було відомо раніше. 
Ілюстративне зображення. Проілюструйте провідну думку тексту і, за 
можливості, свою реакцію на неї у вигляді малюнка, схеми, карикатури
та ін. 
Повчальний висновок. Чи можна зробити з прочитаного такі висновки, 
які були б значущими для майбутньої діяльності й життя?
Важливі теми для обговорення. Знайдіть у тексті такі висловлювання, 
які заслуговують на особливу увагу й гідні обговорення в межах 
загальної дискусії на уроці.



Далі організуємо обговорення результатів
роботи. При цьому можна позначити такі
кроки: пошук додаткової інформації, домашні
завдання для окремих учнів або груп дітей; 
виокремлення нерозв’язаних проблем, 
визначення подальших етапів роботи. 

Розвиває ключові компетентності
ціннісно-смислові
громадянські
загальнокультурні
 навчально-пізнавальні
 інформаційна
комунікативні
міжпредметні естетичні
 проектно-технологічні
соціальні



Метод французького психолога 
Едварда де Боне

«Шість мислячих капелюхів»

Роман «П’ятнацятирічний капітан»
Ж. Верна (відомості подаються
скорочено, узагальнено, учні
готують розгорнуті відповіді)



Білий 
капелюх

Жовтий 
капелюх

Чорний 
капелюх

Червоний 
капелюх

Зелений 
капелюх

Синій 
капелюх

Яка 
інформація
отримана

Що в ньому є 
позитивним

Що в ньому є 
негативним

Які викликає 
емоції, 
почуття

Які творчі ідеї 
можна 
винести

Які можна 
зробити 
висновки

Про морські 
подорожі , 
китобійний 
промисел, 
флору та 
фауну кількох 
континентів; 
работоргівлю 
та боротьбу з 
нею; 
знаменитих 
мандрівників

Хороший 
приклад, як, не 
маючи умов і 
засобів, стати 
професійно
освіченою 
людиною, 
виховати в собі 
цінні якості 
характеру –
відповідаль
ність, 
цілеспрямо
ваність, 
працьовитість, 
прагнення до 
самовдосконале
ння, гуманізм 

Досвід 
унікальний, 
який багато в 
чому 
повторити 
неможливо, у 
позитивних 
героїв 
характери 
надто 
ідеальні; з 
літературної 
точки зору –
багато 
відступів, 
додаткової 
інформації та 
великий обсяг

Захоплення, 
«білої» 
заздрості;
Почуття 
осуду 
ганебних 
явищ –
торгівлі 
людьми, яка 
в різних 
формах, на 
жаль, існує і 
донині; 
жадібності 
людей, які 
заради 
грошей ладні 
йти на будь-
які злочини 

Учитися треба 
змалку, 
намагатися 
здобути 
якомога 
більше різних 
навичок та 
вмінь; 
спостерігати за 
природою –
усе в житті 
може 
знадобитися; 
прагнути до 
самовдоскона
лення

Життя може 
піднести 
неймовірні 
«сюрпризи», 
тому треба 
завжди бути 
готовим до 
них; не 
боятися 
труднощів, 
завжди мати 
почуття 
вдячності до 
тих, хто тебе 
любить і дбає 
про тебе 



Таблиця Елвермана

Так Проблема Ні

Часто самооцінка 
людей завищена. 
Журден думає, що 
йому легко 
даються всі науки 
й мистецтво співу, 
танців та ін.

В людях не так 
смішні якості, 
якими вони 
наділені, як ті, на 
які вони 
претендують.
(Журден)

Людина за своїм 
характером може 
бути смішною та 
недоладною і не 
помічати цього за 
собою (учитель 
філософії)



Сучасні форми візуалізаціі на 
уроках зарубіжної літератури 

для формування ключових 
компетентностей учня XXI 

століття 



 Через зір ми сприймаємо
близько 90% інформації;

 Продуктивність праці людини, яка використовує
візуальну інформацію, на 17% вища;

 60 000 разів – саме настільки швидше 
сприймається візуальна інформація 
в порівнянні з текстовою.

Фізіологічно людина влаштована
так, що зорове сприйняття є 
основним каналом отримання
знань про світ.



Візуалізація – один із інноваційних 
інструментів, який допоможе креативному 
педагогу сформувати ключові 
компетентності учня XXI століття 

Інфографіка: урок в одної картинці

Ментальні карти: ключ для розгадки 
потенціалу мозку

Буктрейлер: новітня реклама книги



Переваги інфографіки
 наочність, 
 яскравість, 
 інтерактивність, 
 лаконічність, 
 організованість, 
 зручність, 
 структурованість подачі інформації 

активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів

Інфографіка — сучасна освітня послуга 
Я скоріше прочитаю щось, виконане в стилі 
інфографіки, ніж опрацьовуватиму довгу 
статтю. 

Джастін Біґель, засновник Infographic World



Інфографіку доцільно використовувати:
на усіх етапах уроку (при актуалізації опорних знань, 

вивченні нового матеріалу, узагальненні теми, при розв’язанні 
проблемних питань, як засіб емоційного розвантаження);

при проведенні різних типів уроків (інтегрованих уроків, 
на уроках компаративного дослідження тощо).



Актуалізація опорних 
знань:

 формуємо літературну 
компетентність.

 Використовуючи 
інфографіку, складіть 
повідомлення про 
історію написання, 
проблематику та сюжет 
поеми Гомера «Одіссея» 
(робота в групах).

 Складіть ланцюжок 
основних подій поеми.



Мотивація навчальної
діяльності: 

формуємо літературну та 
інформаційну 
компетентності

 Розгляньте інфографіку
«Від романтизму до 
реалізму». 

 Сформулюйте тему 
уроку, яку мету ми 
повинні досягти, якій 
теоретичний матеріал 
опанувати? 



Вивчення нового матеріалу: 
формуємо літературну та загальнокультурні компетентності.

Розгляньте інфографіку «Просвітництво» та «Українське 
Просвітництво першої чверті XVIII століття». Спробуйте дати 
характеристику та сформулювати основні ідеї епохи 
Просвітництва.



Етап емоційного розвантаження: формуємо загальнокультурні
компетентності та уміння вчитися впродовж життя.
 Розгляньте інфографіку «Калейдоскоп цікавого» (тема

«Просвітництво»).
 Знайдіть в інфографіці 5–10 цікавих фактів.
 Напишіть невелике резюме (або візитівку) на наведену в

зображенні інформацію (вдома).



Підбиття підсумків уроку. 

Рефлексія: формуємо 
соціальні та громадянські 
компетентності.

Розгляньте інфографіку
«Священні книги людства». 
Розкажіть про 
використання священних 
книг у одному з творів 
мистецтва – у літературі, 
живопису, кіно. 



 Інфографіка дає можливість учням самостійно 
попрацювати з інформацією та засвоїти її 
через домінуючий тип інтелекту. 

Провідна мета застосування інфографіки на 
уроках зарубіжної літератури

 досягнення більш глибокого осмислення 
навчального матеріалу, образне сприйняття, 
посилення емоційного впливу літератури на 
особистість учня, його «занурення» в 
досліджувану літературну епоху. 



Ментальні карти – поширена технологія критичного
мислення. Це розробка Тоні Бьюзена – відомого
письменника, лектора і консультанта з питань інтелекту,
психології навчання і проблем мислення. За його
визначенням, mind-mapping — «це ефективна графічна
техніка, яка є універсальним ключем для розгадки
потенціалу мозку».

 «карти розуму»,
 «інтелект-карти»,
 «карти пам'яті»
 «ментальні карти»
Найбільш дослівний
переклад –
«схеми мислення»







Буктрейлер: новітній тренд та реклама 
книги

 Термін «буктрейлер» у перекладі з англійської-
«book» книга, «trailer» - «відео-ролик».

 Буктрейлер – сучасна форма реклами книги, 
яка представляє собою короткий відеоролик за 
мотивами книги, кліп по книзі. 

 Новий жанр рекламно-ілюстративного
характеру, який поєднує літературу,
візуальне мистецтво та Інтернет-технології.



 Мета використання – спонукання учнів до 
самостійної роботи із текстом.

 В буктейлері розкриваються  найяскравіші  
моменти твору.

 Основне завдання – яскраво й образно розповісти 
про книгу, зацікавити, заінтригувати.





НУШ               Звичайні форми роботи – новий підхід:
розвиваємо ключові компетентності

120  с., укр. мова, формат А4,
м’яка обкладинка

Посібник містить докладний та
зрозумілий виклад шляхів реалізації
вимог нової української школи щодо
формування в учнів необхідних
компетентностей.

Схарактеризовано інтерактивні
методи й візуальні засоби навчання,
розглянуто їхню роль у розвитку
ключових та предметних
компетентностей на прикладі
викладання окремих предметів
шкільного курсу.

Для вчителів-предметників ЗНЗ,
викладачів коледжів і технікумів,
студентів відповідного фаху
педагогічних вишів.



Всеукраїнський Конкурс 
підручників – 2016, 2017, 2018  



Методичний комплект  
 плани-конспекти для вчителів 
 «Усі уроки зарубіжної літератури» 
 «Мій конспект»

 «ноу-хау» – тести онлайн для самостійної 
перевірки учнями своїх знань,  
онлайн-хрестоматія
та онлайн-додаток
“Співдружність
мистецтв 
на уроках зарубіжної 
літеоатури”



РОЗIГРАШ



???
У вихованні випускників 
нової української школи 
(особистості, новатора, 
патріота) сприяє 
впровадження в освітній 
процес … 



!!!
…ключових 
компетентностей





Натхнення у праці!
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