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Участь в онлайн-марафоні «Сучасні вебресурси для професійного
зростання вчителя української мови та літератури»»



«Шляхи формування
компетентної

особистості на уроках 
зарубіжної
літератури»



«Сучасний світ складний. Дитині недостатньо
дати лише знання. Ще важливо навчити
користуватися ними. Знання та вміння,
взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами
учня, формують його життєві
компетентності, потрібні для успішної
самореалізації у житті, навчанні та праці».

(Концепція нової української школи).



Цілісна особистість, всебічно розвинена,
здатна до критичного мислення.

Патріот з активною позицією, який діє
згідно з морально-етичними принципами
і здатний приймати відповідальні
рішення, поважає гідність і права людини.

Інноватор,здатний змінювати
навколишній світ, розвивати економіку за
принципами сталого розвитку,
конкурувати на ринку праці.



Спілкування 
державною (і 
рідною у разі 
відмінності) 

мовами.

Спілкування 
іноземними 

мовами.

Математична 
грамотність.

Компетентніст
ь в 

природничих 
науках і 

технологіях.

Інформаційно
-цифрова 

компетентніст
ь.

Уміння 
вчитися 

впродовж 
життя.

Соціальна і 
громадянська 

компетентност
і.

Підприємливіс
ть.

Загальнокульт
урна 

грамотність.

Екологічна 
грамотність і 

здорове життя.







«Асоціативне
гроно»

«Займи 
позиіію».

«Навчаючи –
навчаюсь».

«Мікрофон» .

«Незакінчені 
речення».

«Лови 
помилку».

«Мозковий 
штурм».

«Акваріум».

«Передай 
крейду».

«Коло ідей». «Снігова куля».

«Робота в 
парах».

«Перевтілення».

«Кубування».

«Рюкзак». «Сенкан».

«Кластер».

«Дерево 
рішень».

«Світлофор».

«Літературний 
футбол»



• розв’язання учнями будь-яких проблем;
• виконання творчих проєктів;
• інтегрування знань різних наук
• розвитку пізнавальних навичок учнів;
• вміння орієнтуватися в інформаційному просторі;
• формування навичок критичного мислення.



Презентації.

Відеоролики.

Буктрейлери.

Музичні файли.

Фільми.

Скрайбінг-презентації.

Репродукції картин.

Художня література в 
електронному вигляді.

Аудіотексти.

Дидактичні матеріали.





Використання ІКТ на уроках.

Гра «Перевтілення».

Групова робота. Створення
колажа.

Захист проєктів.



Учні – асистенти вчителя.

Елементи
компаративістики на 

уроках.

Захист проєктів.

Урок – творча співпрвця
учителя й учнів.

Групова робота
Презентація – творчий

проєкт учня.





















1. Виступи на засіданнях методичного об’єднання.
2. Виступи на засіданнях педагогічних рад.
3. Виступи на засіданнях районного методичного об’єднання.
4. Розробка конспектів, створення мультимедійних
презентацій.
5. Розробка дидактичного матеріалу.
6. Участь у проведенні методичних тижнів.
7. Участь у роботі творчої групи шкільного методичного 
об’єднання.
8. Участь у роботі творчої групи районного методичного 
об’єднання.
9. Участь у конкурсі професійної майстерності «Учитель року-
2019» ( номінація «Зарубіжна література»).



1. Вивчення наукової, методичної та навчальної літератури.

2. Участь у колективних і групових формах методичної роботи.

3. Вивчення передового педагогічного досвіду та досвіду своїх колег.

4. Теоретична робота і практична апробація особистих матеріалів.

5. Систематизація досягнень, публікація матералів на освітніх платформах.

6. Йти в ногу з життям.

7. Жити і насолоджуватися кожним днем.






