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Провідна педагогічна ідея досвіду  
Із впровадженням нового Державного стандарту базової і повної середньої 

освіти постала низка завдань, одна з яких – формування ключових компетентностей, які 
визначають якість змісту освіти. Компетентнісний підхід – це цілісна система 
універсальних знань, умінь та навичок, які необхідні випускнику закладу освіти в його 
професійній діяльності. Ефективність реалізації будь-яких інновацій цілком залежить 
від професійної підготовки і здатностей вчителя, від його особистісних інтересів, 
вміння  складати орієнтовну основу діяльності, яка включає опис предмета, засобів, 
цілей, продуктів і результатів діяльності. Вчитель повинен навчити здобувачів освіти 

тих знань, умінь, розвивати ті навички, якими особистість зможе скористатися у своєму 
житті. 
 

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду  
Актуальність теми обумовлюється вимогою сьогодення, а  це пошук ефективних  

шляхів формування ключових компетентностей, перехід від знаннєвого до 
компетентнісного підходу у навчанні, формування нового змісту освіти та створення 
сучасного освітнього середовища на засадах гуманної педагогіки. 

Отже, перспективність даного досвіду полягає в можливості його використання 
в   закладах освіти з метою створення умов для розвитку інтелектуальної особистості. 
Змістом предмету допомогти здобувачу освіти підвищити рівень мотивації, позитивних 
мотивів до навчання та розвивати передбачені державним стандартом ключові життєві 
компетентності при консультативній ролі вчителя, пробуджуючи інтерес до нього. 

Запропонована робота – це лише варіант із впровадження компетентнісного 
підходу в умовах НУШ на засадах гуманної педагогіки на уроках зарубіжної 
літератури. При цьому кожний предмет забезпечує реалізацію тих складових змісту 
ключових компетентностей, для формування яких має необхідні умови. Тож 
формування компетенції уміння вчитися стане підготовкою до успішного і 
продуктивного життя в    майбутньому. 

Науково-теоретична база досвіду  
Вивчення змісту державних документів, аналіз наукової літератури з теми, 

дослідження, узагальнення передового досвіду та спостереження. 
1. Проект «Нова українська школа». 

2. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. 
3. Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ століття). 
4. Конвенція ООН про права дитини. 
5. Конституція України. 

  



6. Концепція національного виховання. 
7. Овчарук О. В. Компетентність як ключ до оновлення змісту освіти /       

Стратегія реформування освіти в Україні : рекомендації з освітньої політики. 
8. Богосвятська А. Методика компетентнісного викладання на уроках 

літератури.  

    

Стисла анотація досвіду  
          Компетентнісний підхід повинен бути системним, включаючи різні аспекти 
освітнього процесу, а це не лише урок із застосування міжпредметних зв’язків, що 
сприяє підвищенню ефективності навчання здобувачів освіти на заняттях, а й участь у 
конкурсах, олімпіадах, предметних тижнях, самоосвіта. Урок – головний аспект 
освітнього процесу, де здобувачі освіти отримують предметні знання та намагаються 
застосовувати їх на практиці. Тож прагну будувати урок так, щоб максимально 
врахувати різні аспекти освітньої діяльності, а саме: пошук ефективних форм, методів, 
прийомів навчання. 
         На своїх уроках я впроваджую елементи технологій проблемного навчання, яка 
формує інтерес до вивчення конкретного матеріалу на етапі постановки мети, мотивації 
пізнавальної діяльності; спонукаю до самостійної роботи в процесі оволодіння змістом 
предмету на етапі осмислення і засвоєння. Використовую методи: проблемний виклад, 
пошуковий, дослідницький, евристичний тощо. Засобами реалізації проблеми вибираю 
роботу з текстом підручника, пошук фактів, асоціативний ряд, перегляд відео-сюжетів, 
спілкування, короткі перевірочні роботи, літературні диктанти тощо. 
 

Результативність впровадження досвіду  
Проблема втілюється в практичну роботу вчителя, що дає наступний результат: 
- підвищився рівень мотивації до освітньої діяльності здобувачів освіти; 
- допомагає розвивати вміння об’єктивно сприймати інформацію, 

орієнтуватися в різноманітному і суперечливому інформаційному полі; 
- допомагає виявити власні здобутки та проблеми; 
- підвищився рівень сформованості інтелектуальних вмінь та 

результативність процесу оволодіння здобувачами освіти ключовими 
компетентностями. 
 

Репрезентація досвіду  
ЗОШ I-III ступенів №30, виступи на методичних об’єднаннях школи та району, 

захист роботи на курсах підвищення кваліфікації вчителів у ЗОІППО. 
 

Посилання на матеріал: https://znz30.zp.ua  
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Компетентнісний підхід у викладанні зарубіжної літератури в умовах НУШ на засадах 
гуманної педагогіки 

 
Постановка проблеми. Із впровадженням нового Державного стандарту базової і повної 

середньої освіти постала низка завдань, одна з яких – формування ключових компетенцій, які 
визначають якість змісту освіти. Ключові компетенції – це цілісна система універсальних знань, 
умінь та навичок, які необхідні випускнику закладу освіти в його професійній діяльності. 
Ефективність реалізації будь-яких інновацій в закладі освіті цілком залежить від професійної 
підготовки і здатностей вчителя, від його особистісних інтересів, вміння  складати орієнтовну 
основу діяльності, яка включає опис предмета, засобів, цілей, продуктів і результатів діяльності. 
Вчитель повинен навчити здобувачів освіти тих знань, умінь, розвивати ті навички, якими 

особистість зможе скористатися у своєму житті. 
Актуальність теми обумовлюється вимогою сьогодення, а це пошук ефективних  шляхів 

формування ключових компетентностей, перехід від знаннєвого до компетентнісного підходу у 
навчанні, формування нового змісту освіти та створення сучасного освітнього середовища. 

 

Аналіз останніх досліджень. XXI століття – це століття пошуку нових видів та форм 
організації освітнього процесу. Освітнє середовище покликане розвивати самостійне критичне і 
творче мислення. «Потужну державу і конкурентну економіку забезпечить згуртована спільнота 
творчих людей, відповідальних громадян, активних і підприємливих. Саме таких повинна 
готувати середня школа України»[1] – зазначено в проекті «Нова українська школа». 
Перспективність даного досвіду полягає в можливості його використання вчителем в роботі, що 
сприяє формуванню мотивації, позитивних мотивів до навчання та формуванню ключових 
життєвих компетентностей. 

З проблемою формування життєвих компетентностей ми можемо ознайомитися в наукових 
дослідженнях провідних вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема І.Єрмакова, Л.Соханя, 
О.Савченко, О.Пометун, Р.Пастушенка, В.Краєвського, А.Хуторського, що надають можливість 
розробити шляхи формування предметних компетентностей засобами навчальних предметів з 
урахуванням специфіки організації освітнього процесу в закладі освіти, індивідуальних  
особливостей здобувачів освіти, потреб соціуму тощо. Це завдання реалізується через активну та 
інтерактивну моделі навчання. 

Для розуміння значення поняття “компетентність” нам необхідно усвідомити базові 
поняття компетентнісного підходу – компетенція та компетентність. Аналіз цих понять дозволяє 
зробити такі висновки. Компетенція – це сукупність взаємопов'язаних якостей особистості, що 
задаються стосовно певного кола предметів і процесів, a компетентність – володінням людиною 
відповідною компетенцією, що включає його особистісне ставлення до неї і предмету діяльності. 
Крім того, важливою складовою компетентнісного підходу є поняття «освітньої компетенції», яку 
розуміють як сукупність смислових орієнтацій, знань, умінь, навичок і досвіду діяльності учня 
заданих стосовно певного кола об'єктів реальної дійсності, необхідних для здійснення особистісно 
і соціально значущої продуктивної діяльності. 

Таким чином, терміном “компетенція” характеризується та різноманітність знань, умінь, 
особистісних якостей, якими повинна володіти людина у відповідності зі своїм місцем у 
соціальній та професійній дійсності. Компетентними спеціалістами стають у процесі освоєння тих 
чи інших конкретно-змістових компетенцій. У цьому контексті компетентність позначає 
актуальний рівень оволодіння наперед висунутих до здобувача освіти вимог в освітн й діяльності. 
Компетентність – це інтегративне утворення особистості, що поєднує в собі знання, уміння, 
навички, досвід діяльності, особистісні якості, які обумовлюють прагнення, готовність і здатність 
розв’язувати проблеми і завдання, що виникають в реальних життєвих ситуаціях, усвідомлюючи 
при цьому значущість предмету і результату діяльності [2, с. 224]. За такого підходу стає 
зрозумілим відмінність між цими поняттями: компетенція – це бажані риси чи якості людини як 
особистості, котрі задаються зовнішнім оточенням (освітньою системою, ринком праці, 
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соціокультурним контекстом тощо), що формуються у процесі цілеспрямованої підготовки, 
інтегральним виявом якої є досягнутий рівень компетентності. Тобто термін “компетентність ” 
вказує на відповідність реального і необхідного в особистості, на ступінь освоєння особистістю 
змісту компетенцій, тобто це, перш за все, якісний показник. 

Компетентність – це інтелектуально й особистісно обумовлений життєвий досвід 
соціально-професійної життєдіяльності людини, який ґрунтується на знаннях, цінностях, нахилах, 
набутих під час освітнього процесу. 

О. Овчарук пропонує під компетентністю людини розуміти спеціально структуровані 
набори знань, умінь, навичок і ставлень, що їх набувають у процесі навчання [3, с. 296].  

О. Савченко дотримується цієї ж думки, вказуючи, що „компетентність – інтегрована 
здатність особистості, набута у процесі навчання” [4, с. 52]. М. Пентилюк, розглядає 
компетентність як високий рівень кваліфікації особистості та стверджує, що „це здатність 
ефективно і творчо застосовувати знання у міжособистісних стосунках, виявляти індивідуальні 
вміння й навички” [4, с.53].  

Сучасний тлумачний словник української мови ( за ред. В. Дубічинського) дає такі 
визначення: «Компетентний» - 1) який має ґрунтовні знання у певній галузі; тямущий; 2) який має 
певні повноваження; повновладний [5, с. 365]. 

Важливим у нашій роботі є усвідомлення самого поняття компетентнісна, визначення ролі 
предметних компетентностейяк складових, визначених Державним стандартом базової і повної 
загальної середньої освіти [6]. Національна система освіти, зокрема літературна, в умовах 
упровадження компетентнісно-зорієнтованого навчання являє собою сукупність компонентів, 
спрямованих на досягнення освітніх цілей і завдань щодо задоволення потреб, запитів кожної 
особистості в розвитку, саморозвитку, у підготовці до життєвого й професійного зростання. 

Ефективність навчання, повноцінність уроку - це поєднання репродуктивної і пошукової 
діяльності. Здобувач освіти– не пасивна фігура педагогічного процесу, і вчитель повинен прагнути 
дати йому не лише певні знання, а й навички мислити, стимулювати розвиток його пізнавальних 
сил, роботу думки, постійну потребу вчитися, самостійно здобувати знання, спостерігати, 
досліджувати. Ідеалом сучасного навчання є особистість не з енциклопедично розвиненою 
пам’яттю, а з гнучким розумом, з швидкою реакцією на все нове, з повноцінними, розвинутими 
потребами дальшого пізнання та самостійної дії, з добрими орієнтувальними навичками й 
творчими здібностями. В шкільній практиці навіть на сучасному етапі працює переважно вчитель. 
Праця здобувача освіти –це уважно слухати вчителя і намагатися запам’ятати те, що йому 
говорять. А не може забезпечити ні повноцінного формування особистості, ні найвищого щастя 
людини від успіхів у праці. Розвиток творчого потенціалу людини трактується сьогодні як основне 
завдання закладу освіти. Для реалізації його потрібно насамперед розглянути здобувача освіти не 
як суму зовнішніх впливів, а як цілісну, активну, діяльну істоту. В цьому основна суть перебудови 
освітнього процесу. Здобувач освіти – не об’єкт, а насамперед творець свого власного «Я». 

Крізь призму діяльності здобувача освіти необхідно переосмислити саму структуру 
освітнього процесу, перейти до вирішення проблеми розвитку та реалізації творчих здібностей 
кожного здобувача освіти. Перебудова освітнього процесу передбачає певну переорієнтацію 
функцій учителя. Різко зменшується вага його виконавчої діяльності на уроці і, відповідно, зростає 
функція організаційна. Це, в свою чергу, вимагає глибокого оволодіння педагогічною 
технологією, вмінням прогнозувати в деталях діяльність кожного здобувача освіти. Лише за цієї 
умови вчитель зможе повноцінно включати здобувача освіти в діяльність як свого «партнера». 

Мета та завдання роботи:  
Мета роботи – визначення головних аспектів компетентнісного підходу у викладанні 

зарубіжної літератури в умовах НУШ на засадах гуманної педагогіки. 
Для досягнення мети були висунуті наступні завдання: вивчити літературу з зазначеної 

проблеми, надати визначення понять компетенції та компетентності, реалізувати формування 
ключових компетентностей на практиці навчання на уроках зарубіжної літератури в умовах НУШ 
на засадах гуманної педагогіки. 
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Виклад основного матеріалу роботи. Отже, освітній процес слід будувати так, щоб сприяти 
свідомій співучасті особистості, яка освоює предмет, у відтворенні його змісту. Нинішній спосіб 
викладання зарубіжної літератури має створити умови для духовного самовдосконалення, 
самореалізації і самоутвердження дитини. Вчитель словесності повинен будувати педагогічний 
процес не за принципом інформаційного повідомлення від суб’єкта до об’єкта в жанрі монологу, а 
діалогізації. 

Освіта мусить поставити в центр процес знаходження кожним істини, тобто шлях пізнання. 
Радість від шукання і пізнання істини називається інтелектуальним почуттям, яке необхідно 
плекати від самого дитинства. Тоді головним для вчителя стає залучення здобувача освіти до 
процесу пошуку. Педагогічний процес на уроках літератури будується за принципом діалогу, 
полілогу і багатий на імпровізації. Тут не існує нормативної, однозначної істини. Важлива умова 
при цьому – ціннісно-смислова рівність дорослого й дитини, тобто кожен пізнає світ без 
обмежень. Точкою відліку стає здобувач освіти і його рух у часі й просторі відносно себе самого. 

Для реалізації свого життя зараз і в майбутньому дитина мусить вибирати для себе той чи 
інший ідеал. Кожен час в історичному часі й просторі людина відкриває і вирішує для себе 
питання: хто я, для чого прийшла у цей світ, яке моє місце в ньому, який сенс мого життя, на 
основі яких цінностей я повинна робити вибір свого життєвого шляху, визначати мету і значення 
своєї діяльності, вибирати засоби їх досягнення та оцінити їх результати: на що я можу спертися в 
оцінюванні цих результатів, за якими критеріями і як можливе удосконалення моєї особи. Для 
відповідей на ці запитання важливо не здобуття різноманітних знань, а їх смисл і мета. 

Отже, методика створює умови, в яких з’являється і потреба, і бажання ставити запитання і 
шукати відповідей. Методика – це шлях, яким буде йти дитина. Одним із принципів методики є 
психологізація в навчанні, яка полягає у розумінні психіки дитини як структури, відмінної від 
психіки зрілої людини. Важливий для вчителя словесності є і принцип активності здобувача 
освіти. Його знання, розумовий, духовний та культурний розвиток повинні спиратися на власні 
зусилля. Особливу вартість для здобувача освіти має шлях, яким він пройде, розв’язуючи 
поставлену перед ним проблему. Здобувач освіти оволодіває методом праці, який у майбутньому 
зможе застосувати до аналогічних завдань. Цей принцип допоможе дитині виробити в собі 
впевненість у власній вартості, у тому, що вона сама дасть собі раду і власними зусиллями зуміє 
подолати труднощі, які траплятимуться на її життєвій дорозі. 

На прикладі творів зарубіжної літератури ми прагнемо навчати здобувачів освіти бути 
комунікабельними, контактними в різних соціальних групах; адаптуватися до життєвих ситуацій, 
що постійно змінюються; розкривати свої здібності та активізувати інтелектуальний, творчий і 
моральний потенціал кожного; готуватися до правильного вибору професії та життєвих 
орієнтирів; жити в гармонії зі своїм внутрішнім світом, зі своїм «Я»; не боятися бути собою та 
творчо презентувати себе, свої думки та погляди; оволодівати інформаційними технологіями; бути 
здатним генерувати нові ідеї, творчо мислити, знаходити нестандартні рішення. 

В закладі освіти літературна освіта спрямована на розвиток сформованих і формування  
компетентностей і компетенцій. Тільки на перший погляд може здатися, що формувати на уроках 
зарубіжної літератури компетентності  просто, а насправді – це складна робота, можна сказати, це 
комплекс різних видів діяльності. Головне, що вчитель може і не побачити результату одразу, або 
навіть через рік. Розв’язати поставлене  завдання може лише вчитель, який вміє  створити умови 
для розвитку ключових компетентносте й здобувачів освіти, що допоможе їм в подальшому стати 
успішними людьми.   

Зарубіжна література як предмет володіє достатнім потенціалом для формування та 
розвитку тих якостей, які необхідні людині для того, щоб бути успішним у сучасному житті. Для 
входження у сучасні суспільні процеси та досягнення високого рівня самореалізації потрібно: 
здатність творчо мислити, послідовно міркувати та  презентувати свої ідеї; вміти працювати в 
команді; визначати пріоритети, планувати результати і нести відповідальність за їх реалізацію; 
ефективно використовувати знання в реальному житті.  
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         Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти програма 
із зарубіжної літератури забезпечує розвиток ключових компетентностей (спілкування 
державною мовою, спілкування іноземними мовами, математична, основні компетентності у 
природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова, уміння вчитися впродовж життя, 
ініціативність і підприємливість, соціальна та громадянська, загальнокультурна, екологічна 
грамотність і здорове життя). Спробуємо стисло проаналізувати їх. 

Наприклад, спілкування державною мовою – здобувачі освіти знайомляться з текстами у 
перекладі українською мовою; у процесі роботи на уроці  виразно читають, відповіді здобувачів 
освіти, спілкування з вчителем, можуть відбуватися діалоги, дебати, дискусії: «Життєва позиція 
Маляна та імператора». 

Спілкування іноземними мовами – доцільно поводити бінарні уроки, де зіставляються 
тексти оригіналів літературних творів та українських перекладів, або ж переглянути 
мультиплікаційні версії казки «Іссумбосі або Хлопчик-Мізинчик». 

Математична – здобувачі освіти вчаться установлювати причиново-наслідкові зв’язки, 
виокремлювати головну та другорядну інформацію, чітко формулювати визначення та будувати 
гіпотези, перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (схема руху, таблиця, графік, текст , 

навігатор подорожі героя, розв’язання кросворду), розвивати навички точно, логічно, 
послідовно. Так приклад, «Висуньте гіпотезу, що треба намалювати Маляну, щоб життя у світі 
стало гармонійним?», «Складіть план - навігатор подорожі Синдбада-мореплавця». 

Засобами математичної компетентності на уроці зарубіжної літератури розвиваємо 
критичне мислення, даємо можливість знайти різні способи рішення життєвих проблем героя, 
складати алгоритм виконання дій, розподіляти час у роботі  аналізувати та відбирати потрібну 
інформацію, застосовувати інформаційні та телекомунікаційні технології для виконання творчих 
завдань (ІКТ); будувати зв’язні висловлювання; працювати і взаємодіяти в групі чи команді тощо. 
Основні компетентності у природничих науках і технологіях– формуються навички критичного 
оцінювання результатів діяльності в природному середовищі, оперативно реагують на 
технологічні зміни. Наприклад, «Дайте оцінку життєвої реалізації Скруджа за твором 
Ч.Діккенса «Різдвяна пісні в прозі»». 

Інформаційно-цифрова – вдосконалюються уміння та навички діяти за алгоритмом,  
розподіл тексту на частини, складати план тексту, використовувати інтернет-ресурси, 
отримувати задоволення від реалізації пізнавального процесу в інформаційному середовищі, 
вчитися дотримуватися етичних норм у віртуальному інформаційному просторі. Наприклад, 
вправа «Впорядкуй події».  

Уміння вчитися впродовж життя - це підготовка презентацій, повідомлення, робота в 
мережі Інтернет. Наприклад, презентація до теми уроку «Образ «маленької людини» в 
зарубіжній літературі». 

Ініціативність і підприємливість – здатність презентувати власні ідеї, ініціативи, чітко, 
грамотно та доцільно використовувати мовні засоби, застосовувати комунікативні стратегії для 
формування власних пропозиції, рішень і виявлення лідерських якостей. Наприклад, «Візьміть 
інтерв’ю у М. Твена». 

Соціальна та громадянсько-комунікативна – навички аргументовано й грамотно 
висловлювати власну думку щодо суспільно-політичних питань. Наприклад, диспути, дискусії, 
творча робота, відповіді на проблемні питання, урок-суд за романом Ф.Достоєвського «Злочин і 
кара». 

Загальнокультурна–умінні використовувати українську мову як державну для 
національного, культурного, духовного самовияву, потреба читати літературні твори, 
використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва в життєвих ситуаціях. Наприклад, «Щоб 
ви порадили Д. Грею?» 

Екологічна грамотність і здорове життя– здатність сприймати довкілля як життєдайне 
середовище. Готовність зберігати природні ресурси для сьогодення та майбутнього, розуміти 
преваги здорового способу життя. 
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Упроваджувані технології допомагають створити «суб'єкт–суб'єктні» стосунки. Для цього 
необхідно, щоб кожен здобувач освіти усвідомив місце й значущість основних етапів навчальної 
діяльності, а саме: мотивація – цілеутворення – планування – організація навчальної діяльності – 

реалізація завдань – рефлексія – контроль і оцінювання. Доцільно кожен урок починати з етапу 
мотивації навчальної діяльності, під час реалізації якого використовувати інтерактивні вправи, що 
допомагають залучати здобувачів освіти до вивчення теми та підтримувати інтерес до 
обговорення важливих питань упродовж усього уроку. Уміння й бажання навчатися – це той 
фундамент, що закладає вчитель, тому перед кожним уроком шукати відповідь на питання: як 
побудувати освітній процес, щоб урок викликав емоційне піднесення в здобувачів освіти, 

неодмінно позитивно впливав на їхні почуття і мислення, збагачував їх досвідом самостійних 
пошуків і роздумів . 

Під час наступного етапу уроку – цілеутворення – участь здобувачів освіти, що не тільки 
засвоюють, а й зможуть оперувати вміннями. Ефективним є спільне з здобувачами освіти 

планування роботи на уроці. 
У процесі організації освітньої діяльності бажано виявити пізнавальний рівень кожного 

здобувача освіти й класу, планувати свою діяльність у відповідності з цим, прагнучи до  гнучкості 
у виборі прийомів, нестандартності, створення ситуацій, але при цьому враховувати навчальні 
потреби дітей, їх індивідуальні здібності. Це допомагає досягти певних результатів як із 
здобувачами освіти, які виявляють початковий і середній рівні навчальних досягнень, так і з 
здобувачами освіти, які засвоюють знання на достатньому і високому рівнях. 

Освітнє середовище повинно вибудовуватись таким чином, щоб дитина опинялася в 
ситуаціях, які сприяють становленню цих компетенцій. Компетентності обов’язково пов’язані між 
собою. Оволодіваючи яким-небудь способом діяльності, здобувач освіти отримує досвід інтеграції 
різноманітних результатів освіти (знань, умінь, навичок, цінностей тощо) та постановки мети. Так 
відбувається усвідомлення процесу управління власною діяльністю – «компетенції». 

Предмет зарубіжна література займає особливе місце, що дає здобувачам освіти знання про 
світобудову, ставить акцент на смислових та світоглядних аспектах, допомагає знайти ціннісні 
орієнтації. Тож зарубіжна література як шкільна дисципліна може стати дієвим засобом 
різнобічного розвитку особистості здобувачів освіти, формування в них ключових компетенцій. 
Крім того, словесник навчає «учня читати, працювати з додатковою літературою, мислити, 
говорити, аргументувати, висловлювати думки з приводу побаченого та почутого» [7, с. 56]. 

 «Запорука соціалізації та конкурентоспроможності учнів – це формування ключових 
компетентностей» [8]. 

Таким чином, формування будь-якої компетентністі – це інтегративне утворення 
особистості, що поєднує в собі загальнонавчальні знання, уміння, навички, досвід діяльності, 
особистісні якості, які обумовлюють прагнення, готовність і здатність розв’язувати проблеми і 
завдання, що виникають в реальних життєвих ситуаціях і потребують використання різних методів 
розв’язання, усвідомлюючи при цьому значущість предмету і результату діяльності. 

 

Висновки і перспективи подальшої діяльності у даному напрямку. В роботі розглядалося питання 

впровадження компетентнісного підходу на уроках зарубіжної літератури в умовах НУШ на 
засадах гуманної педагогіки. А саме: 

– були розглянуті теоретичні основи компетентнісного підходу; 
– наведено поняття компетенції та компетентності; 
– розглянуто питання реалізації компетентнісного підходу під час освітнього процесу 

в здобувачів освіти на уроках зарубіжної літератури;  
– подано класифікацію ключових компетентностей. 
Запропонована робота – це лише варіант із впровадження компетентнісного підходу в 

успішному навчанні здобувачів освіти на уроках зарубіжної літератури. При цьому кожний 
предмет забезпечує реалізацію тих складових змісту ключових компетенцій, для формування яких 
має необхідні умови. Тож формування компетенції уміння вчитися стане підготовкою до 
успішного і продуктивного життя в майбутньому.  
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Практична реалізації проблемної теми з досвіду роботи можна переглянути в додатку, де 
презентуються дві теми в 6 класі за чинною програмою, а саме: компаративний аналіз творів 
Ч.Діккенс «Різдвяна пісня в прозі» і М.Гоголь «Ніч перед Різдвом» та характеристика образу 
М.Яценка за повістю В.Короленка «Сліпий музикант». 
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https://www.youtube.com/watch?v=C5WTGOdOek0










https://www.youtube.com/watch?v=TCPEHeiqDQk


1. Життя — боротьба і що                 а) фізичним вправам.
2. Він — лицар, вибитий із сідла б) це пісні дужого, вільного народу.  
3. Він був романтик і колись мріяв в) про нову Січ.
4. Це не хлопські пісні... г) життям і повалений у прах.
5. Він приділяв увагу д) в  ньому немає місця для інвалідів.

1. Він подарував племінникові а) щасливим про нещасних...
2. У світі багато людей, які зазнають б) прожив на світі.
3. Згодом Він переконав небожа 

вирушити

в) разом зі сліпими жебраками до 

Почаївської лаври.
4. От і він зробив своє діло, і він не 

марно

г) більших страждань, але не 

втрачають віри в життя.
5. Він прозрів і зуміє нагадати д) невелику й смирну конячку.

2 варіант

1 варіант

















 

Завдання для 1команди 

Складіть вислови та вкажіть, кому вони належать. 

1. Життя — боротьба і що                  а) фізичним вправам. 

2. Він — лицар, вибитий із сідла б) Це пісні дужого, вільного народу.   

3. Він був романтик і колись мріяв в) про нову Січ. 

4. Це не хлопські пісні... г) життям і повалений у прах. 

5. Він приділяв увагу д) в  ньому немає місця для інвалідів. 

 

 

 

 

Завдання для 2 команди 

Складіть вислови та вкажіть, кому вони належать. 

1. Він подарував племінникові  а) щасливим про нещасних... 

2. У світі багато людей, які зазнають б) прожив на світі. 

 

3. Згодом Він переконав небожа 

вирушити 

в) разом зі сліпими жебраками до 

Почаївської лаври. 

4. От і він зробив своє діло, і він не 

марно 

г) більших страждань, але не 

втрачають віри в життя. 

5. Він прозрів і зуміє нагадати д) невелику й смирну конячку. 
 



Експрес – опитування 

 

Запитання Відповіді 

1.  Скільки дітей народилось у Петра та Евеліни?        

2. Скільки дітей було у сім’ї Яскульських?       

3.  Скільки синів було у Ставрученка?     

4.  Скільки сліпих дзвонарів зустрів Петро у 
монастирі?     

5.Через скільки років після одруження 

Попельський дебютував у Києві як музикант?     

6.  У скільки років хлопчик знайомиться із 

мистецтвом?     

7.  У скільки років Максим подарував коня 
хлопчикові? 

  

8.  Зі скількох глав складається повість «Сліпий 
музикант»?     

9.  З якого віку Петро розпочав вивчати науки?   

10   У якому столітті надруковано повість?     

11.  Скільки верст було до села, в якому була 
цілюща ікона?     

12.  За скільки верст від Попельських жили 
Ставрученки?     

 

 

 

 

 



Бліц – опитування 

 

Запитання Відповіді 

1.  Скільки дітей народилось у Петра та Евеліни?   1.  1 

2. Скільки дітей було у сім’ї Яскульських?   2. 1 

3.  Скільки синів було у Ставрученка?   3. 2 

4.  Скільки сліпих дзвонарів зустрів Петро у 
монастирі?   4.  2 

5.Через скільки років після одруження 

Попельський дебютував у Києві як музикант?   5.  3 

6.  У скільки років хлопчик знайомиться із 

мистецтвом?   6.  5 

7.  У скільки років Максим подарував коня 
хлопчикові? 

7. 6 

8.  Зі скількох глав складається повість «Сліпий 
музикант»?   8.  7 

9.  З якого віку Петро розпочав вивчати науки? 9. 9 

10   У якому столітті надруковано повість?   10.  19 

11.  Скільки верст було до села, в якому була 
цілюща ікона?   11.  60 

12.  За скільки верст від Попельських жили 
Ставрученки?   12.  70 

 

 

 

 

 



 

 

Тема: В.Короленко  «Сліпий музикант». Образ Максима Яценка, твердість його 
переконань, увага й повага до інших 

Мета: формування предметних компетентностей: визначити роль М.Яценка у 
формуванні особистості П.Попельського; розвивати навички зв'язного мовлення, 
критичного мислення; виховувати у здобувачів освіти потребу у високих естетичних та 
гуманних цінностях; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: 
розвивати навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативної: розвивати 
навички роботи в команді та в колективі; інформаційної: розвивати навички роботи із 
підручником та уміння критично оцінювати теоретичний матеріал; загальнокультурної: 
виховувати прагнення літературної освіти, естетичний смак та духовному зростанню. 

Обладнання:   текст повісті «Сліпий музикант»,  художній фільм «Сліпий 
музикант», презентація, завдання для команд та самостійної роботи. 

Людина створена для щастя, як птах  для   польоту. 
                                                                                   В.Короленко 

ХІД УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ 

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Щастя… Промовиш це слово, і в уяві відразу постає…  
Щастя кожен з нас розуміє по-своєму.  
Для головного героя повісті В.Короленка «Сліпий музикант» Петра 

Попельського щастя полягає в тому, що він знайшов своє місце у житті, пізнав кохання, 
мав сім'ю, маленького сина, який народився здоровим. У нього попереду щасливе 
майбутнє… 

А ми з вами – щасливі? Кожен чув слова «Я щасливий», «Я народився в 
щасливій родині». Тож спробуємо і ми відповісти на питання «Що таке щастя»? 

1. Вправа «Займи позицію» 

Щастя – це… 

а) матеріальне забезпечення; б) здоров’я та спокій в родині; в) інший варіант. 
2. Робота з епіграфам.  
Поясніть, як ви розумієте слова автора повісті. 
Ця фраза відома багатьом, але не всі знають другу її частину: «Тільки щастя не 

завжди створене для неї». 
Проблемне  запитання 

Чи може людина з особливими потребами бути щасливою? 

Можливо на сторінках повісті В.Короленка ми знайдемо відповідь на це 
запитання? Щоб переконатись у цьому, я запрошую вас у дивовижну мандрівку за 
темою уроку. Для чого автор вводить у повість образ Максима Яценка? З образом 
Максима  пов’язані актуальні  проблеми сьогодення: вибору та відповідальності 
людини за долю іншої і світу загалом. Ім’я «Максим» означає «найбільший», 
«максималіст»,  тобто людина з найбільшими вимогами, запитами, прагненнями. У 
чому щастя Максима Яценка, чи справді ім’я відповідає внутрішньому світу героя, 
який ставив до себе та оточуючих найбільші вимоги та запити. 

ІІІ. Сприйняття й засвоєння здобувачами освіти навчального матеріалу 

1. Доберіть словосполучення за текстом, яким постає перед читачами Максим. 

Він - «Найнебезпечніший забіяка», «жахливий брат», «відчайдушний 
гарібальдійський сподвижник», «заядлий волинець», «мав уперту душу». 

Історична довідка. Гарібальді Джузеппе (1807-1882) – керівник національно-

визвольного і демократичного руху в Італії. 
Гарібальдійці – добровольці багатьох народів, що під керівництвом  
Дж. Гарібальді брали участь у війнах за об’єднання італійських земель в єдину 

державу та національну незалежність Італії. 



 

 

2. А чи змінився Максим? Прослідкуємо за етапами його життя. 
➢ З Італії він повернувся інвалідом, «… праву ногу йому зовсім відрізали, і 

тому він ходив на милиці, а ліва рука була пошкоджена і годилася лише на те, щоб 
абияк спиратися на палицю…» 

➢ Петрусь народився живою і рухливою дитиною, але поступово ставав 
мовчазним, задумливим. Дядько Максим уклав режим життя Петра, зрозумівши, що у 
них є спільне – вони обидва люди з особливими потребами. А досвід дядька давав 
можливість зробити висновок:  

➢ «… життя – це боротьба, і в ній нема місця для інвалідів». Максим часто 
замислювався над тим, що він назавжди вибув із рядів, тому саме він виголошує девіз 
для Петра – знедолений за ображених. 

➢ Максим Яценко каже про Петра, що  «… у малого не має  очей, а з часом 
не буде ні рук, ні ніг, ні волі…».  Відверті слова брата, що адресовані сестрі. Навіщо? 
Щоб переконати сестру про хибність шляху виховання, який обрала вона. Адже чим 
більше Петро ставав особистістю, тим більше страждав від своєї вади. І, можливо, 
замкнувся б у собі і зробив себе назавжди нещасним. Та дядько недарма віддав своє 
здоров’я за щастя інших людей, тому постійно намагався зробити так, щоб племінник 
думав менше про свій недолік, а більше про страждання інших, щоб навчився відчувати 
чуже горе. 

➢ Петро любив, поважав, прислухався до думки дядька,  « в будь-якому 
разі, якщо тобі і було б гірше, то, можливо, сам ти був би кращим». Але дядько називає 
його егоїстом, який «носиться із своїм горем» і не помічає тієї турботи і любові, якими 
його оточують рідні. І саме завдяки вихованню М.Яценка  Петро змінюється, знаходить  
своє призначення, своє місце у житті. 

➢ Дядько переконаний, що : «…несправедливо скривджений долею підніме 
з часом доступну йому зброю на захист інших, знедолених життям, і тоді я недаремно 
прожив на світі, понівечений старий солдат.» Мрія старого воїна збулася. Коли він 
сидів на концерті у Києві, де відбувся дебют сліпого музиканта, Максим зрозумів, що 
він зробив свою справу – Петро Попельський прозрів, а він недарма прожив на цьому 
світі. 

➢ https://www.youtube.com/watch?v=TCPEHeiqDQk ключові фрагменти 
фільму за твором. 

ІV. ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК 

1.Робота в команді. Складіть вислови та вкажіть, кому вони належать. 

Завдання для 1команди 

1. Життя — боротьба і що                  а) фізичним вправам. 
2. Він — лицар, вибитий із сідла б) Це пісні дужого, вільного народу.   
3. Він був романтик і колись мріяв в) про нову Січ. 
4. Це не хлопські пісні... г) життям і повалений у прах. 
5. Він приділяв увагу д) в  ньому немає місця для інвалідів. 

 

Завдання для 2 команди 

1. Він подарував племінникові  а) щасливим про нещасних... 
2. У світі багато людей, які зазнають б) прожив на світі. 

 

3. Згодом Він переконав небожа вирушити в) разом зі сліпими жебраками до 
Почаївської лаври. 

4. От і він зробив своє діло, і він не марно г) більших страждань, але не втрачають 
віри в життя. 

5. Він прозрів і зуміє нагадати д) невелику й смирну конячку. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TCPEHeiqDQk


 

 

2. Складіть психологічний портрет М. Яценка із рис характеру: 
відповідальний, цілеспрямований, волелюбний, справедливий, чесний, щирий, 
турботливий, людяний, добрий, мав велику силу волі, поважав  інших. 

3. Складання сенканів 

Максим 

Чесний, розумний 

Навчає, бореться, подорожує 

Відповідальний за долю Петра 

Герой. 
4. Визначте проблематику твору 

– призначення людини; 
– проблема вибору свого шляху у житті; 
– виховання; 
– взаємостосунків між людьми; 
– любові до ближнього; 
5. Складання фанфіку за образом П.Попельського 

Теорія літератури: фанфік – літературний твір заснований на оригінальному 
творі. Фанфік  може бути продовженням, передісторією твору. 

Продовжте  історію 

Ким міг стати Петро, якби в його вихованні не брав  участі дядько Максим? 

6. Вправа «Мікрофон» 

Чи хотіли б ви мати такого друга, як Максим Яценко? 

Самостійна робота. Експрес-опитування 

Запитання Відповіді 
1.  Скільки дітей народилось у Петра та Евеліни?   1.  1 

2. Скільки дітей було у сім’ї Яскульських?   2. 1 

3.  Скільки синів було у Ставрученка?   3. 2 

4.  Скільки сліпих дзвонарів зустрів Петро у монастирі?   4.  2 

5.Через скільки років після одруження Попельський 
дебютував у Києві як музикант?   5.  3 

6.  У скільки років хлопчик знайомиться із мистецтвом?   6.  5 

7.  У скільки років Максим подарував коня хлопчикові? 7. 6 

8.  Зі скількох глав складається повість «Сліпий 
музикант»?   8.  7 

9.  З якого віку Петро розпочав вивчати науки? 9. 9 

10   У якому столітті надруковано повість?   10.  19 

11.  Скільки верст було до села, в якому була цілюща 
ікона?   11.  60 

12.  За скільки верст від Попельських жили Ставрученки?   12.  70 

 

V.  Закріплення вивченого матеріалу 

Усі люди різняться між собою, але це не означає, що хтось є кращим за інших. 
Хоча в історії були випадки, коли лише через колір шкіри чи соціальне походження 
принижували інших людей, вважали їх гіршими за себе. 

Ви не схожі один на одного і, щоб мирно співіснувати, нам треба миритися з 
цим розмаїттям. Зараз проведемо дослід, який показує, що ми дуже різні. Візьміть 
однакові аркуші паперу. Потім усі одночасно виконайте наступні дії: 

1. Складіть аркуш навпіл. 
2. Відірвіть верхній правий кут. 



 

 

3. Знову складіть навпіл. 
4. Відірвіть правий верхній кут. 
5. Знову складіть. 
6. Знову відірвіть верхній правий кут. 
7. Складіть аркуш надвоє. 
8. Якщо можна, відірвіть правий верхній кут. 
9. Розгорніть аркуш і покажіть іншим. 
Запитання:    
✓ Чи можемо сказати, що хтось виконав роботу неправильно? 

✓ Чому аркуші відірвані так по-різному? 

✓ Чи можете ви сказати, що всі, хто відірвав аркуші інакше, ніж ви, є 
гіршими за вас?  

✓ Чи буває так, що ми оцінюємо людину тільки з огляду на те, чи робить 
вона щось так само, як ми?  

✓ Чого навчає ця вправа? 

Дуже важливо сприймати людей такими, якими вони є. Але інколи ми стаємо 
сліпими та глухими. 

На початку уроку ви прослухали «Лунная соната» відомого композитора 
Л.Бетховена. В цьому році в грудні весь світ буде відзначати ювілей – 250 років з дня 
народження. Готуються різні заходи. Зокрема, «Незакінчена 10 симфонія Бетховена». В 
кінці 2010 року музичними діячами та програмістами була висунута ідея закінчить 
роботу композитора за допомогою штучного інтелекту. Як пишуть джерела, вже є 
результат, який зможемо почути та оцінити 16 грудня 2020 року. 

Яке відношення має ім’я відомого композитора до теми нашого уроку? 

Ви отримали домашнє завдання: «Підготувати повідомлення про відомих людей 
з особливими потребами». Вам слово. 

VІ.  Підсумок уроку.  
Повернемося до нашого проблемного запитання: «Чи може людина з 

особливими потребами бути щасливою»? Чи зумів автор переконати нас? 

Так. Максим Яценко щасливий, його мрія збулася: Петро знайшов своє місце у 
світі. Максим зайняв активну позицію та допоміг перемогти егоїзм племіннику Петру. 
Щастя Максима – у служінні іншим: сестрі, людям з особливими потребами, бути 
корисним, відповідальним за долю  тих, хто поряд. 

 Після смерті дочки В. Короленко писав: «А якщо нема щастя? Нема свого – є 
чуже, а все-таки спільний закон життя є прагнення до щастя…» 

Закінчіть речення: « Я вважаю, що Короленко зумів переконати читачів, що не 
гроші роблять людину щасливою, а … (любов, дружба, турбота, безкорислива 
допомога, щедрість, милосердя, доброта…). 

Хочу поділитися з вами притчею, яка, сподіваюсь, не залишить вас байдужих: 

«Одна людина знайшла  скляний осколок, піднесла його до очей і побачила прекрасний 
світ: людей, будинки, ліс, гори, річку. Осколок їй сподобався, але здався звичайним, 
зовсім не цінним. Тоді вона узяла скло і одну його сторону позолотила. Осколок став 
цінною річчю. Але коли людина знову піднесла його до очей, то не побачила людей, 
будинків, лісу, гір, річки - всього того, що вона бачила раніше. Вона  бачила тільки 
себе». Я бажаю вам, щоб ви завжди бачили прекрасний світ, щоб зрозуміли, що істинне 
щастя у радості, душевному спокої, здоров’ї, коханні, хорошій сім’ї, справжній дружбі, 
улюбленій роботі, достатку та інше). 

 Пам'ятайте, щасливий не той, хто отримує, але лише, той, хто дає. 
VІІ. Домашнє завдання 

1. Від імені літературного героя  дайте  поради людям,  які були б 
важливими в їхньому житті. 

2. Намалюйте ілюстрації до твору (за бажанням). 
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Тема. Компаративний аналіз за творами: Ч. Діккенса «Різдвяна пісня в прозі» і 
М. В. Гоголя «Ніч перед Різдвом». Диво Різдва 

Мета: формування предметних компетентностей; обговорює прочитані твори, 
читає, наводить приклади з прочитаних творів, на підставі прочитаного виокремлює  
головну та другорядну інформацію, знає та використовує електронні сайти, для 
знаходження додаткової інформації до уроку; розвивати словниковий запас, навички 
зв'язного мовлення, компаративного аналізу художніх творів; виховувати  потребу у 
гуманних цінностях; формування ключових компетентностей: уміння вчитися: 
розвивати навички роботи в парі та в колективі; інформаційної: розвивати навички 
роботи із підручником та уміння критично оцінювати теоретичний матеріал; 
загальнокультурної: виховувати прагнення літературної освіти. 

Обладнання:   текст повісті Ч.Діккенс «Різдвяна пісня в прозі», текст повісті 
«Ніч перед Різдвом», художні фільми за творами, презентація. 

 

Це радісні дні – дні милосердя, доброти, всепрощення. 
Це єдині дні в усьому календарі, коли люди,  
наче з мовчазної згоди, вільно розкривають 

одне одному серця і бачать у своїх, -  
навіть у тих, які не мають ні грошей, ні долі, - 
таких самих людей, як вони самі . 
                                                              Чарльз Діккенс 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

ІІ. Оголошення теми і завдань уроку 

II. Мотивація навчальної діяльності 
В Україні є свято, що починає  рік. Це Різдво. Свято добра, радості,милосердя. 

Різдво Христове-свято народження Ісуса Христа, бо Ісус Христос є символом любові і 
всепрощення. Свято розпочинається 6 січня різдвяною вечерею. Вважається, що Ісус 
народився в той час, коли на небі спалахнула перша зірка. 

Різдвяні дні – це дні світлі. Англійський письменник Чарльз Діккенс так писав 
про Різдвяні свята: «Це радісні дні – дні милосердя, доброти, всепрощення. Це єдині дні 
в усьому календарі, коли люди, наче з мовчазної згоди, вільно розкривають одне 
одному серця і бачать у своїх ближніх, - навіть у тих, хто не має ні грошей, ні долі,- 
таких самих людей, як вони самі». 

IV. Сприйняття та засвоєння навчального матеріалу 

Тема Різдва часто звучить у творах письменників різних країн і народів. 

Сьогодні ми зануримось у світ літературних героїв за творами Ч.Діккенса та М.Гоголя. 
Митці жили в різних куточках землі, по-різному сприймали світ, говорили різними 
мовами. Але їх об’єднує одне – всі події відбуватимуться у Різдвяну ніч чи 
напередодні. І, звісно, без вигадки, фантастики не обійтися. 

Наше завдання – не просто проаналізувати прочитані твори, порівняти їх, а й 
знайти спільне. 

1. Асоціативний ряд (завдання для 1 варіанту) 

Запишіть, які асоціації виникають у вас із образом Різдва. 
Р –  родина 

І –  скра  

З – зірка 

Д – диво 

В – вогонь 

О – очікування 

2. Складання сенканів на тему «Різдво» (завдання для 2 варіанту) 

Різдво 



Прекрасне, світле 

Приходить, чарує, дарує 

           Людей усіх добром єднає 

Диво. 
3. Інсценізація діалогу про Різдво Скруджа та племінника 

Бесіда 

- Як ставився Скрудж до Різдва? 

- Яке ставлення героя до оточуючих? 

- Чи є в повісті люди, яких він любив? 

- Що стало для нього головниму житті? Як поводився герой із грішми? 

- Чи вважає він себе щасливою людиною? 

- Чи принесли гроші йому щастя? 

- Що призвело Ебенезера до самотності? 

Підведемо підсумок нашої бесіди через виконання наступного завдання. 
4. Прийом «Ланцюжок помилок героя» 

Любов до грошей – жадібність – байдужість до людей – жорстокість у стосунках  
– зрада коханій – самотність. 

Бесіда 

Життя дає людині ще один шанс.  
- Чи скористався цим шансом Скрудж? 

- Яким шляхом герой ішов до переродження? 

5. Складання діаманти на тему «Скрудж»  
Скнара 

Байдужий, черствий 

Ненавидить, злиться, знущається 

Подорожі, відчай, прозріння, каяття 

Веселиться, радіє, святкує 

Щедрий, турботливий 

Людина. 
«Останній день перед Різдвом минув. Настала ясна зимова ніч. Виглянули зорі. 

Місяць величаво піднявся в небо посвітити добрим людям і всьому світу, щоб усім 
було весело колядувати й славити Христа. Морозило сильніше, ніж зранку…» 

Гадаю, ви здогадалися, про який твір піде мова. Так, про повість М.Гоголя «Ніч 
перед Різдвом». Нічний пейзаж, де автор поєднує реальність і фантастику, піднесена 
зачарованість красою природи, очікування дива. 

- Продовжте опис нічного пейзажу, використовуючи метафори, епітети, 
гіперболи та за бажання зачитаємо їх. 

7. Сцена милування Оксаною своєю вродою. 
Бесіда 

- Якими якостями наділена Оксана? 

- Як ставиться дівчина до коваля? 

8. Інсценізація діалогу Оксани та коваля 

- Якими рисами наділяє автор коваля? 

- Як ставиться Вакула до Оксани? 

- Яку обіцянку дав Оксані коваль? 

- Хто допоміг Вакулі привезти черевички? 

- Що змінило героїню повісті? 

Фантастика – світ химерних предметів та образів. Походить слово від грецького  

«здібність уявляти». Елементи фантастики найчастіше використовуються у казках, 
легендах, переказах. Саме фантастика допомагає створити атмосферу дива у творах. 
Спробуємо це довести на прикладі. 



               -Знайдіть елементи фантастики за творами: 1 варіант – «Різдвяна пісня в прозі» 
та 2 варіант «Ніч перед Різдвом». 
Перевірка виконаного завдання. 

1 варіант: незрозумілі звуки: неясні і безладні, поява привида Марлі, 
фантастичні духи та три подорожі Скруджа в просторі і часі.  

2 варіант: чорт краде місяць, Вакула літає на чортові, помело відьми літає в 
повітрі,  чорт перетворюється на коня, вареники залітають Пацюку до рота, мости 
тремтіли, карети літали, будинки злітали та піднімалися із землі. 

Ми переконалися, що дійсність і фантастика міцно переплелись у творах. 
         9. Перевірка виконання домашнього завдання: «Підготувати повідомлення про 
святкування Різдва в Україні та Англії» 

ІV. Узагальнення та систематизація вивченого матерiалу 

Порівнюючи твори Ч.Діккенса та М.Гоголя ми дійшли до такого висновку: 
➢ події відбуваються напередодні Різдва; 
➢ наявність елементів  фантастики, що допомагає створити атмосферу дива 

у творах, утвердити добро, без якого неможливі були б перетворення героїв. 
➢ диво сталося: племінник Скруджа дочекався, дядько став привітним, 

справедливим; клерк Боб – побачив свого начальника добрим, маленький Тім почав 
одужувати; Оксана покохала, Чуб «прозріває» стосовно Солохи; 

➢ бути уважними до рідних та оточуючих нас людей, жити «у душевній 
чистоті, любові», співчутті. 

➢ щасливий фінал; 
Робота з епіграфом 

Різдвяна ніч закінчується, починається новий день – день нових надій, сподівань, 
планів. 

- Як ви розумієте слова Ч.Діккенса, що слугують епіграфом до уроку? 

- Як вони співвідносяться з темою уроку? 

1. Запитання до здобувачів освіти 

- Що ви відкрили для себе на уроці? 

- Які моральні істини осягнули? 

Ось і підходить до завершення наш урок, це диво, яке ми спостерігали на 
прикладі літературних героїв. «Май дущу, май серце і будеш людиною на всі часи», -
писав Ч Діккенс. Гадаю, ви зробили для себе певні висновки. 

Запрошую в караоке. Долучайтесь. Звучить пісня “Jingle bells”. 

-Напишіть побажання один одному на свята.  

-Вдячна за вашу чудову роботу на уроці. Гарних вам свят та відпочинку. 
Домашнє завдання. Подумай, які моральні проблеми порушують у своїх творах 
М.Гоголь і Ч.Діккенс, і запишіть їх у робочий зошит. 

 

 

 

 

 

 







Ч.Діккенс











Скнара
Байдужий, черствий
Ненавидить, злиться, 
знущається
Подорожі, відчай,  
прозріння, каяття
Веселиться, радіє, святкує
Щедрий, турботливий
Людина.
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