
учитель  зарубіжної  літератури  
навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-
ліцей» №1 ім. Є. Шабліовського 

м.Каменя-Каширського



Виявлення методів і 

прийомів розвитку 

творчих здібностей 

школярів на уроках  

літератури.

Розвиток творчих 

здібностей підвищує 

культуру усного і 

писемного 

мовлення, мобілізує 

розумові здібності, 

художнє мислення, 

естетичний смак



Методика 

викладання 

зарубіжної 

літератури у 

старших класах.

Розкрити 

проблему 

розвитку творчих 

здібностей учнів 

при вивченні 

зарубіжної 

літератури як 

мистецтва слова.



Робота складається із вступу, 

чотирьох розділів – двох 

теоретичних та двох практичних, 

загальних висновків, переліку 

використаних джерел



Мистецтво слова

література

Навчальна 

дисципліна

Довідник 

життєвих 

цінностей

Сприяє 

розвитку 

творчої 

активності 

учнів

Дає можливість 

«і чужому 

научатись, й 

свого не 

цуратись»



1. Систематичне розв’язання 

на уроці різноманітних 

творчих завдань

2. Залучення до роботи всіх 

учнів

3. Проблемний підхід 

до вивчення творів



ІКТ

Креативне 

навчання

Критичне 

мислення 

мультимедійна 

презентація

слайд-шоу,

фотоколаж

Взаємні питання, 

кубування

Проблемні 

питання

Мікрофон, 

емпатія

Незакінчене 

речення

Асоціації, 

асоціативний 

кущ

Сенкан, 

метод 

«якби»
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Фотоколаж асоціативних малюнків на тему: «Поганий настрій»







 адаптувати учня до умов сучасного життя;

 формуванню здатності творчо мислити;

 застосувати отриману інформацію у власному 

житті;

 формування ключової компетенції.



Бібліосходинки: міні-рекомендації вчителям

Учитель Учень 

Натхненник та організатор

учнівської творчості

Самовиявлення і 

самоствердження, 

самозростання і 

самовдосконалення

Сучасні вчителі мають усвідомити, що:

 головним є не предмет, якого вони навчають, а особистість, яку вони 

формують;

 будь-яка людини знайде своє місце в житті, якщо навчиться всього 

необхідного для реалізації своїх планів;

 кожна думка, висловлена учнем, має право на існування і має право 

на існування.



Батьки, пам’ятайте, що: 

 Урок літератури – це сходинки до пізнання духовної скарбниці людства, а 

дитина, у котрої формується планетарне мислення, відповідно виховується  

національна свідомість.

 Знання, отримані на уроках зарубіжної літератури, не мертві. Література –

це, можливо, єдиний шкільний предмет, який залишається з людиною на все 

життя.

 Прочитаний твір викликає душевні переживання, виховує творчу уяву, 

фантазію, асоціативне мислення, очищає душу, не дає їй заскорузнути.

 Доторкаючись до краси зображеного художнього світу, людина 

облагороджується, тобто самоудосконалюється.



Види заходів :

 Літературні виставки

 Літературні вечори та години

 Подіуми та паради літературних героїв

 Літературне шоу





Ассоль

Мері Попінс

Попелюшка







Результати участі школярів у Всеукраїнській олімпіаді з 
російської мови з 2013 по 2019 н.р. здобуто:

 п’ять призових місць у ІІ етапі: 1-их – три, 2-их – два;

 три призових місця у ІІІ етапі: 2-их – один; 3-их – два.

 ЗНО (2013-2014)  Дмитрук Іванна – 194 бали.

 У конкурсі юних гумористів «Посміхнемось щиро Вишні» 
(2018) здобуто гран-прі у ІІ етапі, а в обласному етапі –
перше місце.





Для мистецтва нема заборони
Крізь мільйони і сотні років,
Подолавши усі перепони
Воно лине до нас із віків.
І крізь час, мов з ясної блакиті,
Воно істину вічну гласить:
Поучає, як жити на світі
Й цінувати кожнісіньку мить.
І мистецтво, ясне і заквітчане, 
Як між люди ступало воно,
То поезія – гамірна дівчина,
Провідницею стала його.

Вірш Анни Олійник

Чудесний цей урок - література!
Ти поринаєш в світову культуру.
Письменники величні нас навчають
І гарно жить допомагають.
Ти розумієш сенс свого буття,
Коли читаєш їхні мудрії слова!

Вірш Марти Осадчої


