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          Метою вивчення  курсу  зарубіжна література  є формування  широкої 

читацької компетенції, яка базується на знаннях, уміннях пізнавального  і 

творчого характеру, соціальних навичках, світоглядних переконаннях. 

        Впроваджую науково-методичну тему «Формування міжпредметних 

компетентностей учнів на уроках зарубіжної літератури через інтеграцію 

навчальних дисциплін та впровадження нових моделей уроків, заснованих на 

інноваційних технологіях».  Саме застосування інноваційних форм та методів 

роботи сприяє формуванню в учнів основних пізнавальних умінь і навичок, 

виробленню моделей поведінки за різних  життєвих обставин. У своїй роботі 

спираюсь на досвід українських вчених:  О. Пометун, Л. Пироженко,                   

В.Мельник, Н. Бібік та ін. 

    Провідна ідея досвіду: одним із засобів  формування міжпредметних 

компетентностей учнів є інтеграція навчальних дисциплін, яка допомагає  

вирішити основні суперечності освіти – протиріччя між безмежністю знань і 

обмеженими людськими ресурсами. А також інтеграція – дидактичний  засіб, 

за допомогою якого можливо створити в учнів цілісну картину світу. 

Використання інноваційних  технологій у процесі  викладання зарубіжної 

літератури сприяє  активізації навчально-пізнавальної діяльності, спонукає 

до зростання творчої активності, реалізації творчого потенціалу особистості. 

     Мета досвіду: залучити дітей до систематичної творчої, пошукової, 

експериментальної роботи; сформувати здатність учня застосовувати в межах 



міжпредметного кола проблем знання, уміння, навички, способи діяльності 

та ставлення; виховання активної, компетентної, креативної особистості, яка 

вміє бачити  і вирішувати нестандартні  проблеми.       

 Актуальність досвіду: такий підхід до викладання предмету дає можливість  

втілення  в практичній діяльності головної мети сучасної освіти та освіти для 

сталого розвитку – всебічний розвиток людської особистості, розвиток 

критичності та абстрактно-логічного мислення,  творчої ініціативи, 

застосування отриманих учнями знань у повсякденному житті, формування 

внутрішньої мотивації і активної  життєвої позиції. Виховання духовно-

емоційної відкритості щодо кращих здобутків інших культур. 

  Використовуючи на уроках  прийоми інтерактивного навчання, 

активізую навчальну діяльність учнів, стаю організатором учнівського  

колективу, консультантом. Учні набувають на уроках зарубіжної літератури 

комунікативних умінь і навичок спілкування. Це сприяє підвищенню їхньої 

мотивації до навчання. Використання інтерактивних методів дає мені 

можливість створювати таку атмосферу на уроці, яка сприяє тісному 

співробітництву, надає можливість якнайповніше реалізувати особистісно -

зорієнтоване навчання. Активними формами роботи з учнями на уроках є 

інтерактивні вправи «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Аналіз ситуації», 

«Займи позицію»,  «Нескінченний ланцюжок», ситуативне моделювання 

«Рольова гра», «Імітаційна гра». Часто використовую вправу «Займи 

позицію», яка  виховує вміння відстоювати власну громадську позицію. 

      Щоб заохотити до активності і почути  думку кожного учня, 

використовую прийоми  «Мікрофон», «Продовжи речення»,  «Мозковий 

штурм». 

       Для формування читацької культури і компетентності учнів, розвитку 

їхніх творчих здібностей, навичок самостійного аналізу прочитаного 

застосовую елементи технології критичного мислення: 

 Гронування - до творчості поетів, письменників, вивчених творів; 



 Кола Вена.  За темою «Горацій. «Пам′ятник» учні здійснюють 

порівняльний аналіз поезій Горація «Пам′ятник»,  Державіна 

«Пам′ятник», А. С. Пушкіна «Пам′ятник». Таким чином, одразу  можна 

зрозуміти, що є спільного  та відмінного в цих творах. 

 Вільне письмо. Учні записують  свої асоціації  та думки щодо 

прочитаного.  Висловлюють свої враження від творчості письменника. 

 Театралізація:  «Зустріч з літературним героєм», «Якби я був 

літературним героєм», «Інтерв′ю з письменником». Це сприяє 

мотивації саморозвитку, залученню та збагаченню власного досвіду, 

зумовлює потребу набуття нових знань. 

       Щоб  викликати зацікавленість художнім твором,  пропоную  учням 

творчі завдання: «Доповни сюжет», «Лист до героя»,  «Лист до 

письменника»,  «Мої враження від прочитаного твору»,  «Які життєві уроки я 

виніс з прочитаного твору», розмова з літературним героєм, підібрати 

питання до характеристики героя, моделювання сюжетної ситуації, усне 

словесне малювання. Такі прийоми сприяють розумінню письменницького 

стилю, специфіки мови художнього твору, оволодінню основними видами 

мовленнєвої діяльності, розвитку здібностей до написання  мовних робіт  

різних жанрів та висловленню власної точки зору щодо порушених у творі 

проблем. 

      Прийом «Психологічний портрет» передає психологічний стан героя. 

Його можна використовувати, характеризуючи  образ Дон Кіхота за 

однойменним романом Сервантеса. 

          Розвивальні і інтелектуальні  ігри  навчають школярів  не лише 

користуватися  вже набутими  знаннями, а й, граючись, пізнати разом з 

героями їх світ. Використання на уроках дидактичної гри та ігрових моментів 

робить урок цікавим,  піднімає настрій учнів, перетворює подолання 

труднощів на успішне засвоєння навчального матеріалу. Завдяки цьому, 

зберігаю інтерес школярів до навчання. Застосовую їх на різних етапах 



уроку: актуалізації навчальної діяльності, підготовці до засвоєння нового 

матеріалу, у роботі над новим матеріалом, при первинному закріпленні 

засвоєних знань, умінь і навичок, при підведенні підсумку уроків. 

       Велику зацікавленість учнів викликають літературні вікторини: 

 «Впізнай героя за його портретом», 

 «Впізнай героя за його реплікою», 

 «Чи уважний ти читач?», 

 «Впізнай твір за його уривком».  

 Вони сприяють  активізації пізнавальних інтересів школярів, 

перевірці їх знань. 

            На етапі засвоєння знань учнями з теми «Літературна балада» ( 7 клас) 

застосовую пізнавальне завдання  «Впізнати автора твору  і дати стислу 

характеристику його творчості», яке поглиблює знання, розвиває логічне 

мислення: «Він один з найпопулярніших  англійських письменників ХІХ 

століття, а «Острів скарбів», його найкращий пригодницький твір, яким уже 

понад століття зачитуються у всьому світі». (Р.Л. Стівенсон). Часто 

застосовую інтерактивні вправи та прийоми, які сприяють формуванню в 

учнів власної думки та активної громадської позиції. Це такі вправи та 

прийоми: «Продовжте речення»,  «Вислови  власну думку», «Метод «Прес», 

«Спіймай помилку». Пояснюючи новий матеріал, я застосовую останній 

прийом, про що заздалегідь  обов’язково попереджаю учнів, які знаходять та 

виправляють допущену мною помилку. 

     Використовую рольові ігри, які  створюють умови для спілкування, 

вчать вести дискусію, аргументувати  власну точку зору, розвивають 

критичне мислення. Діти зустрічаються з Робінзоном Крузо, Діком Сендом 

та іншими персонажами творів, здійснюють уявну подорож із героями у грі 

«Уявити себе героєм, який вам найбільше сподобався.  Коротко розказати 

про нього». Провожу інсценізації: «Зустріч з літературним героєм», 

«Інтерв′ю з письменником». Це сприяє мотивації саморозвитку, залученню та 



збагаченню власного досвіду, зумовлює потребу набуття нових знань. Для 

цього обираю невеликі, але важливі для сприйняття змісту епізоди. 

      Неможливо проводити сучасний урок без  інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ).  Використання ІКТ    дозволяє  

активізувати навчально-виховний процес на уроках через презентації  

(повністю створені презентації біографій письменників, творчість яких 

вивчається в 9 – 11 класах, частково 5 – 8 клас), анімаційні матеріали ( 

«Синдбад – мореплавець», «Бременські музиканти», «Край лукомор’я», 

«Соловей», «Хлопчик – Зірка», «Маленький принц»), аудіо матеріали ( уроки 

5 кл. Г.Х. Андерсен «Казки», Джон Кітс «Про коника та цвіркуна», Й.В.Гете 

«Задзвени із глибини»,уроки 6 клас Байки І.Крилова. А.Чехов 

«Хамелеон»Мацуо Басьо. Хайку.,уроки 7 клас Б.Окуджава «До побачення, 

хлопчики…», К.Галчинський «Лист з полону», О.Пушкін «19 жовтня 1825 

року», Р.Бернс «Любов», К.Симонов «Жди меня..» ), відеоматеріали ( 5 клас 

Марк Твен «Пригоди Тома Сойєра», Е.Портер «Поліанна», Л.Керролл «Аліса 

в країні Див», Р.Дал «Чарлі і шоколадна фабрика», 6 клас Ж.Верн 

«П’ятнадцятирічний капітан»,Р.Л.Стівенсон «Острів скарбів», Ч.Діккенс 

«Різдвяна історія», М.Гоголь «Ніч перед Різдвом», Г.Бічер-Стоу «Хатина 

дядька Тома», 7 клас В.Скотт «Айвенго», В.Биков «Альпійська балада», 

О.Грін «Пурпурові вітрила»,  11 кл. М. Булгаков  «Майстер і Маргарита», 

Е.Хемінгуей «Старий і море»), віртуальні екскурсії (  «Епоха Адама 

Міцкевича», «Гоголівськими місцями», «Дом – музей А.П. Чехова»), 

інтернет-ресурси, проекти. 

        Метод проектів вважаю основною технологією формування ключових 

життєвих та предметних компетентностей учнів.  Суть методу проектів 

полягає  в досягненні дидактичної мети через  детальну розробку навчальної 

проблеми, яка повинна завершитись  реальним результатом - проектом.  Це 

може бути  відеофільм, стіннівка, альбом, доповідь, комп’ютерна 

презентація. Метод проектів передбачає використання  індивідуальної, 



парної, групової роботи. У своїй  практиці я впроваджую різні їх форми: 

дослідницькі, творчі (ілюстрації до твору, власні вірші), ігрові, інформаційні.  

         Використання презентацій учнів дозволяє  перетворити  завдання 

написання проектних робіт учнів у творчий процес, що передбачає велику 

аудиторію слухачів. Після перегляду проводиться презентаційне обговорення  

та визначення кращих робіт. Такий вид заняття сприяє підвищенню інтересу  

до навчання, допомагають удосконалити їх аналітичні, мовні навички, 

розвивають творчу фантазію.  Під час читання лекції використовую 

вчительські та учнівські презентації:  «А.П. Чехов «Хамелеон» ( 6 кл.),  

«Життєвий і творчий шлях Жюль Верна» ( 6 кл.), « В. Скотт  «Дві жінки – дві 

долі» ( 7 кл.), О. де Бальзак «Влада золота» і справжні життєві цінності в 

повісті О. де Бальзака «Гобсек» ( 10 кл.). У своїй практиці використовую такі 

нестандартні  форми уроків: 

 урок – подорож (“Подорож на острів Робінзона” ( 6 кл.). 

 урок – диспут (“Чи є місце коханню на війні?” (7 кл.). 

 урок – дослідження (“Звичаї та традиції Запорізьких козаків” (6 кл). 

 урок – лекція ( “Стендаль. Факти з життя.” (10 кл.). 

 урок  творчості (“Уявна розмова з Гуллівером”( 7 кл.). 

              Уроки з елементами рольової гри: 

 урок – казка (“Чарівний світ арабських казок” (5 кл.). 

 урок – вікторина (“ Сторінками прочитаних книг” (7 кл.). 

 урок – зустріч з героями літературного твору  (“Сповідь Робінзона”( 6 

кл.). 

 урок - інтерв′ю з автором твору (“Інтерв′ю з Сервантесом» (8 кл.). 

 урок – КВК ( Д.Дефо “Робінзон Крузо” ( 6 кл.); 

 “Аукціон знань” (“Байки І.А. Крилова” (6 кл.); 

 “Щасливий  випадок” ( “Життєвий і творчий шлях  Жуль Верна” ( 6 

кл.); 

 уроки – заочні екскурсії ( “Гоголівськими місцями”( 7кл). 



       Індивідуальний підхід до навчання учнів можливий лише на основі 

урахування інтересу учнів до інших предметів. Залучення знань з інших 

предметів дає можливість організувати їх колективну навчальну роботу. 

Таким чином, міжпредметні зв’язки сприяють здійсненню всіх дидактичних 

принципів,  підсилюючи їх взаємодію в реальному процесі навчання 

        Технологію інтегрованого навчання я використовую на уроках 

зарубіжної літератури та художньої культури. Елементи інтегрованого 

навчання можуть бути як індивідуальні, групові завдання інтегрованого 

характеру, так і цикли періодично проведених уроків.  Досвід показує, що 

завдання й уроки інтегрованого типу викликають інтерес як у школярів 

середньої ланки, так і у старшокласників. Паралельне співіснування в одному 

уроці різних шарів матеріалу дозволяє зробити сучасний урок більше цікавим 

і змістовним, дає можливість урізноманітнити види діяльності дітей, 

емоційно утягнути школярів у рішення поставлених перед ними завдань. 

        Вивчення літератури в школі тісно пов'язане з історією. Тому на уроках 

літератури й при вивченні біографії письменників, і при аналізі художніх 

творів, і при вивченні оглядових тем не обійтися без історичного матеріалу. 

       Розглянемо, як використовуються міжпредметний зв’язок історії та 

літератури. Коли інтегруються два таких близьких предмети, то в учнів 

вибудовується цілісне бачення світу, причин і наслідків певних подій, а 

також розуміння відмінності раціонального та художнього розмірковувань.. 

Перед проведенням інтегрованого уроку зарубіжної літератури та історії 

України у 9 класі з теми: «Дж. Г. Байрон. «Мазепа» - поема про легендарного 

гетьмана України та усвідомлення своєї національної приналежності» -  було 

запропоновано учням об’єднатися у групи за інтересами: 

 Мистецтвознавці 

 Історики 

 Літературознавці 

 Лінгвісти 



Учні отримала пакет із домашнім завданням. 

 Група «Історики» подавала інформацію про історичну основу твору, 

розповідала разом із вчителем про Мазепу як історичну постать та визначила, 

що в поемі правда, а що легенда. «Літературознавці» готували розповідь про 

легенду, на основі якої написано твір. «Мистецтвознавці» підбирали твори, 

на яких зображено Мазепу. «Лінгвісти» працювали з тлумачними 

словниками й з’ясовували значення слів. Звичайно використовувався й 

музичний супровід.  

        Міжпредметний зв’язок зарубіжної літератури з географією та біологією 

використовую на уроках з вивчення творчості Ж. Верна, Д. Дефо, Сетона-

Томпсона, Р. Кіплінга та ін.  Так, наприклад, під час вивчення романів 

«Пригоди Робінзона Крузо» та «П’ятнадцятирічний капітан» разом з 

вчителем географії учні відтворюють на мапі світу весь шлях героїв творів, 

роблять висновки про рівень географічних знань авторів романів, шукають 

відповідність між зазначеним у тексті та тим, що показано на мапі; вивчають 

кліматичні умови, географічні назви, точність зазначених координат тощо. 

На уроках з вивчення творчості Сетона-Томпсона чи Кіплінга найкращим 

помічником для мене стає  біологія. Вона допомагає дітям зрозуміти, які саме 

інстинкти керують вчинками тварин, яка їхня поведінка в природних умовах 

і чому вона може бути агресивною, як людині завоювати довіру улюбленця і 

чого ні в якому разі робити не можна. Ці уроки додають дітям важливого 

життєвого досвіду, вчать любити й захищати «братів наших менших».  

      Безумовно, найбільш близькою з усіх шкільних дисциплін до зарубіжної 

літератури є українська література. Паралелі між матеріалом обох предметів 

проводяться майже на кожному уроці, але спланувати цікавий інтегрований 

урок не так просто. Для учнів такий урок повинен стати несподіванкою, 

якимось прозрінням, повинен відкрити те, на що вони не звернули увагу, 

читаючи той чи інший твір. 



        Добре, що з 2009-2010 н. р. існує курс «Художня культура», це дуже 

важливо, оскільки головні та найбільш яскраві враження  від спілкування з 

мистецтвом людина отримує в дитинстві. Треба зауважити, що викладання 

історії мистецтва та культурології неможливе без суттєвої інтеграції з 

курсами інших гуманітарних дисциплін. Тому я маю на меті продовжити 

роботу  над плідною і, як я вважаю, вкрай необхідною ідеєю інтеграції курсу 

художньої культури і курсів гуманітарних дисциплін.   

        Так як я викладаю предмет «Художня культура»,паралельно із 

«Зарубіжною літературою», планувати  інтегровані уроки з цих дисциплін 

мені допомагають вчителі музики та образотворчого мистецтва. В минулому 

навчальному році я проводила урок на тему: «Образ Тараса Бульби в повісті 

М. В. Гоголя та однойменній опері М. Лисенка». Метою було показати 

взаємозв’язок опери з повістю, як різними засобами відображені історичні 

події, національні риси характеру, почуття, переживання головного героя 

Тараса Бульби; підвести учнів до висновку, що опера та повість доповнюють 

і збагачують одна одну. На кожному етапі уроку учні по черзі отримували 

завдання як з літератури так і з музики, досліджували, робили записи 

спостережень та висновки. Образ головного героя повісті поставав зовсім в 

іншій інтерпретації в опері. Така робота захоплює учнів, змушує глибоко 

зануритися в твір, зрозуміти задум кожного з авторів 

Не менш цікавим був урок на тему: « Поезія "срібної доби" в музиці» 

Мета уроку: формувати полікультурну компетентність шляхом знайомства з 

одними з найкращих зразків світової поезії та музики. Виховувати 

естетичний смак. Посилювати інтерес учнів до поезії і музики. 

Підготовча робота. Учні були об‘єднані у 5 груп. Кожна група отримала 

індивідуальне домашнє завдання: підібрати матеріал про музику в житті 

поета; знайти і вивчити напам‘ять твори цього автора, покладені на музику 

(учні самостійно розподіляють завдання в групі). І група готує матеріал про 



Блока, ІІ – про А. Ахматову, ІІІ – про М. Гумільова, ІV – про М. Цвєтаєву, V 

– про Б. Пастернака. 

Використаний музичний матеріал. 

Л. Бетховен "Місячна соната", Е. Віла Лобос "Бразильська бахіана" (Г. 

Вишневська), "Свеча горела" (Носков), "Мне нравится, что Вы больны не 

мною" (виконує учениця), Г. Портнов Увертюра до опери "Там, где 

шиповник рос аленький",  "Романс" (М. Носков), "Сіроокий король" (О. 

Вертинський), "Уж сколько их упало в эту бездну" ( А. Пугачова) 

          Одне з основних завдань школи — випустити особистість із 

сформованими основними компетентностями: соціальними, 

полікультурними, комунікативними  тощо.  

       Формуванню цих компетентностей сприяє не лише навчальна, але й 

позакласна робота з предметів. Під час проведення масових свят, вечорів та 

інших заходів учням дуже часто доводиться брати участь у змаганнях, 

конкурсах, вікторинах, де від одного учасника залежить перемога команди. 

Тобто учень має володіти низкою знань з різних навчальних дисциплін, 

брати на себе відповідальність приймати рішення, робити вибір. Саме так 

формуються і розвиваються міжпредметні компетентності. 

     Компетентність є інтегрованим результатом навчання, який виходить за 

межі предметної складової.  

      Хочу привести приклад, як можна під час проведення виховного заходу 

по превентивному вихованню використати урок позакласного читання зі 

світової літератури. Мета заходу: профілактика наркоманії серед молоді; 

визначити життєву важливість вибору – вживати наркотики чи ні; формувати 

розуміння наслідків наркозалежності; навичок самоаналізу та саморозвитку 

молоді через сприяння та аналіз літературного твору; вміння приймати 

альтернативні рішення; виховувати самоповагу, вчити цінувати життя. 



        Літературний твір – це оповідання  «Морфій» М. Булгакова. Роздуми 

над першими рядками оповідання: «Давно уже отмечено умными людьми, 

что счастье – как здоровье: когда оно налицо, его не замечаешь. Но когда 

пройдут годы, - как вспоминаешь о счастье, о, как вспоминаешь!» дають 

вчителю можливість вивести учнів на той рівень розуміння проблеми 

наркозалежності, який суттєво вплине на ставлення дітей до цієї проблеми. 

Визначивши причини наркозалежності головного героя оповідання  

Полякова та етапи розвитку цієї згубної  звички, додавши власний життєвий 

досвід, учні обирають свою власну позицію відносно наркотиків. 

Закінчується захід психологічною грою « Залежність». Домашнє завдання 

діти отримують: написати есе на тему: «Чому загинув лікар Поляков?» 

       Запровадження досвіду формування компетентної особистості сприяє 

формуванню інтелектуально розвиненої, високодуховної людини та розвитку 

її творчих здібностей, що підтверджується  високим  рівнем  навчальних   

досягнень учнів: 

2011 – 2012 н.рік  

 Якість знань – 87% 

 Інтелектуальний рейтинг – 8,6 

2012 – 2013 н.рік 

 Якість знань – 83% 

 Інтелектуальний рейтинг – 8,9 

2013 – 2014 н.рік 

 Якість знань – 84% 

 Інтелектуальний рейтинг – 8,9 

2014 – 2015 н.рік 

 Якість знань – 83% 

 Інтелектуальний рейтинг – 8,8 



2015 – 2016 н.рік ( I семестр) 

 Якість знань – 87% 

 Інтелектуальний рейтинг – 8,4%. 

     Результативність роботи з обдарованими учнями: проектні роботи 

творчого об’єднання «Літературо та мистецтвознавець»: 2011 - 2012 н.р. 

«Українські мотиви у творчості зарубіжних поетів та письменників»; 2012 – 

2013 н.р. «Прототипи твору К.Кудієвського серед славетних земляків 

Олешківської землі»; 2013 – 2014 н.р. «Цікаві та невідомі факти біографій 

світових письменників»; 2014 – 2015 н.р. «Художня культура рідного краю. 

Здобутки митців Цюрупинська в галузі скульптури, живопису, декоративно – 

ужиткового мистецтва». 

       Крім того мої учні приймали участь у Всеукраїнському конкурсі знавців 

російської мови «Лукомор’є» - 2011 – 2012 н.р. срібні та бронзові 

сертифікати (учні 5-х класів); 2012 – 2013 н.р. срібні та бронзові 

сертифікати(учні 5 -6-х класів); 2013 – 2014 н.р. – Всеукраїнський конкурс 

знавців російської мови «Ведмежатко» - срібні та бронзові сертифікати(учні 

6-7 класів). 

      Моя науково – методична робота була представлена в формі презентації 

власного досвіду на конференціях в Херсонській академії неперервної освіти 

«Сучасний урок. Шляхи формування ключових компетентностей учнів на 

уроках зарубіжної літератури та російської мови» (жовтень 2015 року), 

«Сучасні методи викладання мистецьких дисциплін. Обмін досвідом» 

(червень 2013 року). 

       Вважаю,що найважливіше у педагогічній діяльності – це гармонія у 

стосунках з учнями, їх батьками та колегами, постійний творчий пошук і 

самовдосконалення 



 

 

 

 



 

 

 


