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Одне із надзавдань сучасної шкільної літературної 

освіти – це пошук ефективних засобів виховання молодої 

людини, здатної до саморозвитку й самореалізації, 

діалектичного мислення і генерування оригінальних ідей. 

Досягнення цієї мети пов’язується з підвищенням 

особистісної активності учнів, демократизацією та 

гуманізацією всієї системи освіти, інтеграцією навчально-

виховного процесу. Отже, взаємозв’язане навчання різних 

шкільних предметів є вектором удосконалення сучасної 

української освіти загалом і вивчення світової літератури 

в школі, зокрема.  

Загальнокультурний розвиток  учня – це запорука його 

успішності та всебічної реалізації в житті, це розвиток 

широкого планетарного мислення, яке дає змогу відчувати 

себе не тільки патріотом, а й громадянином світу. 

А тому нова Концепція літературної освіти (наказ 

МОНУ № 58 від 26.01.2011 р.) спрямована на реалізацію 

завдань, що стоять перед сучасною загальноосвітньою 

школою як школою формування нового покоління 

особистостей з високою гуманітарною культурою і 

громадянською відповідальністю, необхідністю 

збереження національної ідентичності, духовних ідеалів 

цивілізації в умовах глобалізації. 

Долучення до кращих здобутків світового письменства 

має підготувати школяра до усвідомлення себе як 

високоморальної особистості взагалі, як представника 

інтелектуального цивілізованого світу. 

Актуальною у новому навчальному році залишається 

ідея полікультурної освіти, згідно з якою світова 

література в школі розглядається як пошук зв’язків між 

способом мислення, особливостями світосприйняття, 

менталітету, культурних надбань іномовних країн. 

Створення культурного країнознавчого контексту – 

необхідна умова для реалізації такого підходу. Вона 

передбачає розроблення продуманої й дієвої інтеграції 
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навчальних предметів під час вивчення художніх творів.  

Вивчення автентичних текстів зумовлює міжнародні 

літературні взаємовпливи й запозичення, що народжує 

культурний синтез – основу становлення й розвитку 

національних літератур. А тому на сучасному уроці 

важливим є розуміння творчої спадщини окремого митця, 

інонаціонального мистецького явища в проекції етно-

психологічного коду учня української школи з одного 

боку, з іншого, коли говоримо про «діалог культур», 

важливо, щоб світовий літературний процес був 

репрезентований на рівні якісного полікультурного 

розвитку учня-читача. 

Літературна освіта повинна не тільки  прищепити 

школярам художній смак, сформувати вміння розрізняти 

високовартісну й низькопробну книжкову продукцію, 

переживати важливі для духовного становлення 

особистості естетичні емоції. Через мистецькі явища 

(адже література – курс, в якому при вивченні 

художнього тексту до активного полілогу 

долучаються інші художні вияви людської діяльності) 

варто розвивати потребу самоідентифікації школяра 

на основі моделі конструктивно-творчої інтерпретації 

дійсності (наприклад, вплив творів Жуля Верна як 

першочинників на розвиток наукових теорій та 

здійснення багатьма вченими винаходів, які відчутно 

прискорили еволюційний розвиток людства протягом 

лише одного ХХ століття; уявлення щодо людини  

професії садівника в проекції мислення А. де Сент-

Екзюпері чи то Олеся Бердника – «квіти – це зорі, 

тільки на землі» тощо). 

З метою посилення уваги молоді до надбань 

національної і світової культури, вивчення кращих творів 

світового письменства, формування у підростаючого 

покоління загальнолюдських і національних духовних 

цінностей, культурно-пізнавальних інтересів та 
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естетичного смаку, відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки від 05.07.2010 р. № 666 «Про зміну назви 

навчального предмета», назву шкільного предмета 

«Зарубіжна література» замінено на назву «Світова 

література». 

У 2011-2012 навчальному році вивчення світової 

літератури в 5-9 класах загальноосвітніх навчальних 

закладів здійснюватиметься за програмами, 

затвердженими Міністерством освіти і науки України:  

 Зарубіжна література. 5-12 класи. Програма для 

загальноосвітніх навчальних закладів/ автори: 

Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О.Півнюк, 

К.Н.Баліна, Г.В. Бітківська. Керівник авторського 

колективу Ю.І.Ковбасенко. За загальною редакцією 

Д.С.Наливайка. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 112 с.  

 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 

(класів) із поглибленим вивченням зарубіжної 

(світової) літератури. 8-9 класи./ За загальною 

редакцією Д.С. Наливайка, керівник авторського 

колективу Ю.І. Ковбасенко; автори Ю.І. 

Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, К.Н. 

Баліна, Г.В. Бітківська. 

Вивчення світової літератури в профільній школі 

здійснюватимется за такими рівнями: рівень стандарту 

(передбачає обов'язковий мінімум змісту навчального 

матеріалу, зумовлений Державним стандартом з 

літератури); академічний рівень (включає достатній 

обсяг змісту навчального матеріалу для подальшого 

вивчення літератури у вищих навчальних закладах); 

рівень профільної підготовки (спрямований на 

поглиблене вивчення літератури). 

Таким чином, у профільній 11-річній школі вивчення 

світової літератури реалізовується у таких формах: 

– базова літературна освіта здійснюється у всіх 

профілях і становить інваріантну складову змісту 
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освіти; 

– профільна літературна освіта передбачає 

поглиблене вивчення предмета; 

– літературні курси за вибором реалізуються за 

рахунок варіативного компонента змісту освіти і 

мають різні мету і призначення. 

У зв’язку з переходом на 11-річний термін навчання у 

10-11 класах вивчення світової літератури 

відбуватиметься за скоригованими та доопрацьованими 

програмами, затвердженими Міністерством освіти і 

науки, молоді та спорту України (наказ від 28.10.2010 № 

1021). Ефективність практичного втілення системи 

профільного вивчення світової літератури та визначення 

ступеня її представленості як окремої навчальної 

дисципліни в профілях інших спеціалізацій 

забезпечується наявністю трьох профільних програм із 

світової літератури. 

● Світова література. 10-11 класи. Програма для 

профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів. Природничо-математичний, технологічний, 

спортивний напрями. Рівень стандарту / Укладачі: 

Ю. І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; 

Г. М. Гребницький, Т. Б. Недайнова, К. Н. Баліна, 

Г. В. Бітківська, І. А. Тригуб, О. О. Покатілова. – К.: 

Грамота, 2011. 

● Світова література. 10-11 класи. Програма для 

профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів. Суспільно-гуманітарний, художньо-естетичний 

напрями. Академічний рівень / Укладачі: Ю. І. Ковба-

сенко – керівник авторського колективу; Г. М. Гребни-

цький, Т. Б. Недайнова, К. Н. Баліна, Г. В. Бітківська, 

І. А. Тригуб, О. О. Покатілова. – К.: Грамота, 2011. 

● Світова література. 10-11 класи. Програма для 

профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів. Філологічний напрям. Профільний рівень / 
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Укладачі: Ю. І. Ковбасенко – керівник авторського 

колективу; Г. М. Гребницький, Т. Б. Недайнова, 

К. Н. Баліна, Г. В. Бітківська, І. А. Тригуб, О. О. Покаті-

лова. – К.: Грамота, 2011. 

Також вищезазначені програми розміщені на сайті 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України: 

http://www.mon.gov.ua/education/average/prog12/svit_lit_st.doc 

http://www.mon.gov.ua/education/average/prog12/svit_lit_ak.doc 

http://www.mon.gov.ua/education/average/prog12/svit_lit_pr.doc 

У Миколаївській області у п’яти школах вчителі 

працюють за програмою профільного рівня: Бармащівська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Жовтневої районної ради; Ольшанська, 

Кіровська, Ковалівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Миколаївської 

районної ради, Новоїнгульська ЗОШ І-ІІІ ступенів Ново 

одеської районної ради. 

Одним з основних компонентів допрофільної та 

профільної підготовки є курси за вибором і 

факультативи. Зазначені курси сприяють одержанню 

старшокласниками чітких уявлень про свою майбутню 

професію, що так чи інакше має бути пов'язана з 

філологією (учитель-словесник, журналіст, редактор, 

коректор, перекладач, фольклорист, науковець 

філологічної спеціалізації тощо), а також дають змогу 

виробити особистісні риси та фахові навички. 

Програми курсів за вибором і факультативів, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України, 

вміщено у збірниках: 

 

– Зарубіжна література. Збірник програм факульта-

тивних курсів для 8 11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів / У поряд.: Ю. Ковбасенко, 

В. Федоренко, Н. Жданова // Зарубіжна літера-

тура, 2008. № 1-3 (545-547). 

– Збірник програм курсів за вибором і факультативів 

зі світової літератури. 8-11 класи. Книга 1 / За 

http://www.mon.gov.ua/education/average/prog12/svit_lit_st.doc
http://www.mon.gov.ua/education/average/prog12/svit_lit_ak.doc
http://www.mon.gov.ua/education/average/prog12/svit_lit_pr.doc
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загальною ред.: Таранік-Ткачук К. В., Дворни-

цької І. П. - Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 336 с. 

Розподіл годин в основній та старшій школі 

здійснюється на основі таких нормативних документів: 

 для 5 – 9-х класів – за Типовими навчальними 

планами загальноосвітніх навчальних закладів, 

затвердженими наказом МОН України від 

23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом 

МОН України від 05.02.2009 р. № 66; 

 для 10 – 11-х класів – за Типовими навчальними 

планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ 

ступеню, затвердженими наказом МОН України від 

27.08.2010 р. № 834. 

 

З метою систематизації та упорядкування наван-

таження учнів протягом навчального року, Міністерство 

освіти і науки, молоді та спорту рекомендує кількість 

видів контролю у процесі вивчення світової літератури у 

кожному класі. Поданий у таблиці розподіл годин є 

мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному 

семестрі. Вчитель на власний розсуд може збільшити 

кількість видів контрою відповідно до рівня підготовки 

учнів, особливостей класу тощо. 

Розподіл годин з урахуванням основних видів 

поурочної та позаурочної діяльності у процесі вивчення 

світової літератури виглядає таким чином:  

 в основній школі 
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 у старшій профільній школі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обов’язковими в 5-11 класах є контрольні види 

діяльності. Написання класних контрольних творів, як 

правило, відбувається на уроках розвитку зв’язного 

мовлення. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усі контрольні роботи (враховуючи контрольні твори) 

учні мають виконувати в окремо заведеному зошиті для 

контрольних робіт, всі інші види діяльності – у робочому 

зошиті. Оформляючи записи, слід дотримуватися 

орфографічного режиму (див. Інформаційний збірник 
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Міністерства освіти і науки України № 14-15 за 2009 р., 

с. 36). Враховуючи специфіку предмета, а саме його 

пріоритетні цілі, зокрема, виховання потреби у творчій 

самореалізації, духовному зростанні та  формуванні 

естетичних смаків особистості учня, оформлення в 

робочому зошиті письмових робіт (фрагментів тексту, 

схем, таблиць, ескізів тощо) дозволяється кольоровими 

кульковими ручками та олівцями. 

Основними видами оцінювання навчальних 

досягнень учнів є поточне й підсумкове (тематичне, 

семестрове, річне), державна підсумкова атестація. 

Перелік головних вимог щодо основних видів 

оцінювання, виконання письмових робіт і перевірки 

зошитів зі світової літератури, особливостей проведення 

уроків виразного читання, кількість, призначення та 

особливості оформлення зошитів з предмета, їх перевірки 

й критерії оцінювання містяться у відповідному 

методичному листі Міністерства від 21.08.2010 № 1/9-580 

тощо. Там же подано зразок заповнення сторінки журналу 

зі світової літератури. 

У вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних 

закладах світова література вивчатиметься за 

програмами: 

У 5-9 класах: Зарубіжна література. 5-12 класи. 

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / 

Автори Ю. І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький, 

Н. О. Півнюк, К. Н. Баліна, Г. В. Бітківська. Керівник 

авторського колективу Ю. І. Ковбасенко. За загальною 

редакцією Д. С. Наливайка. – К„ Ірпінь: Перун, 2005. – 

112 с. 

У 10-12 класах: Зарубіжна література. 10-12 класи. 

Програма для профільного навчання учнів загально-

освітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, 

технологічний напрями. Рівень стандарту / Укладачі: 

Ю. І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; 
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Г. М. Гребницький, Т. Б. Недайнова, К. Н. Баліна, 

Г. В. Бітківська, І. А. Тригуб, О. О. Покатілова. – К.: 

Грамота, 2009. – 52 с. 

Шкільний курс світової літератури викладається 

українською мовою. Водночас, за наявності необхідних 

умов (достатнє володіння учнями мовою оригіналу, якою 

написаний художній твір; високий рівень підготовки 

вчителя, у тому числі можливість дослідження образної 

системи, засобів виразності, поетики, стилістичних 

особливостей автентичного тексту), бажаним є розгляд 

художніх текстів мовою оригіналу. 

Оскільки з переважною більшістю художніх текстів на 

практиці учні ознайомлюються в перекладах українською 

мовою, особливу увагу слід звернути на якість цих 

перекладів, навчаючи школярів порівнянню творів на 

вісях "переклад-оригінал" і "переклад-переклад". 

Звертаємо особливу увагу, що відповідно до наказу 

Міністерства від 01.09.2009 р. № 806 «Про використання 

навчально-методичної літератури у загальноосвітніх 

навчальних закладах» загальноосвітні навчальні заклади 

мають право використовувати в організації навчально-

виховного процесу лише навчальні програми, 

підручники та навчально-методичні посібники, що 

мають відповідний гриф Міністерства, схвалення 

відповідною комісією Науково-методичної ради з 

питань освіти Міністерства освіти і науки. 

Щодо використання посібників, що містять 

календарно-тематичний план і конспекти (плани-

конспекти) уроків нагадуємо, що вчитель-словесник може 

використовувати книжку для вчителя й не готувати 

окремий конспект для кожного уроку, якщо 

– посібник має гриф «Схвалено для використання у 

загальноосвітніх навчальних закладах»; 

– від дати надання грифу посібникові минуло не 

більше п’яти років. 
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Зауважимо, що вчитель, який має кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст», повинен самостійно складати 

конспект (план-конспект) уроку із використанням 

матеріалів методичних посібників з метою вироблення й 

відпрацювання навичок моделювання уроків різного типу. 

Навчально-методична література, яка має гриф 

Міністерства освіти і науки і схвалена для використання у 

загальноосвітніх навчальних закладах: навчально-

методичні комплекти до підручників, у тому числі 

книжки для вчителя із календарно-тематичним 

плануванням уроків, щорічно зазначаються в Переліку 

програм, підручників та навчально-методичних 

посібників, рекомендованих Міністерством для 

використання в загальноосвітніх навчальних закладах з 

навчанням українською мовою для основної і старшої 

школи й друкуються на початку навчального року в 

«Інформаційному збірнику». 

Сприйняття оригіналу твору допоможе учням краще 

осягнути не тільки специфіку інонаціональних ідей, а й 

усвідомити явище світового літературного процесу, 

відтворити іномовний твір крізь призму власного 

сприйняття за допомогою учнівських перекладів. 

Запропонований підхід до викладання світової літератури 

уможливить виявлення нових резервів критичного 

мислення, розширить погляди учнів на будь-яку сферу 

явищ, навчить їх узагальнювати, об’єднувати, 

розрізнювати, зіставляти абсолютно різні факти. 

Враховуючи лінгвостилістичні особливості літературного 

тексту, школярі зможуть реалізувати свою готовність до 

встановлення міжпредметних асоціацій, передачі 

іномовних реалій, упровадження неологізмів, 

оперуватимуть прийомами аналізу, синтезу, порівняння й 

узагальнення. Встановлення контактів між 

інонаціональними явищами сприятиме формуванню 

взаємонавчання, руху до високорозвинених країн, 
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висловлюванню власної точки зору щодо полікультурних 

явищ.  

Художньо-естетична вартість творів світової 

літератури, їх соціально-особистісна значущість для учня 

полягає, по-перше, у тому, що тут кожне з іннокультурних 

явищ рівноцінне національнокультурному власне своєю 

несхожістю на нього; по-друге, якомога глибше 

проникнення у своєрідність побуту, звичаєвості, мовної 

картини світу іншого народу розширює спектри пізнання 

власної національної ідентичності [1, с.8]; і, по-третє, 

вивчення літератур іноземних країн як складових світової 

культури спрямовані на «виховання в учнів почуття 

національної гідності й поваги до інших народівсвіту» [6, 

с.118].  

Учитель-предметник має усвідомити: кожний 

національний тип культури рідної чи зарубіжної 

одночасно є об’єктом та інструментарієм інтерпретації 

художнього тексту. 

Методологічно виважене мислення словесника у 

цьому ключі, як свідчать результати обласного туру ХVІ 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» в номінації 

«Світова література», ще потребує внутрішнього 

еволюційного росту. Зазвичай, педагог у процесі 

викладання предмета «автоматично» відтворює специфіку 

вивчення рідної літератури чи інтегрованого курсу. Серед 

недоліків учасників фахових змагань слід відзначити те, 

що вчитель, набуваючи власний педагогічний почерк, 

майже не використовує науковий досвід українських 

вчених-методистів, який має все ж таки стати  

пріоритетним у теоретичній підготовці викладача світової 

літератури з огляду на те, що: 

 сучасна модель шкільного курсу «Світова 

література» відпрацьована лише у вітчизняному  

освітньому просторі й не має аналогів у світовій 

практиці; 
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 навчальний предмет покликаний у системі 

літературної освіти розкрити водночас «національну 

своєрідність і загальнолюдську значущість творів 

світової літератури у зіставленні з творами 

української літератури» [3, с.3], а це якраз і є 

основним об’єктом розвідок вітчизняної науки. 

Згідно з Указом Президента України «Про 

всеукраїнський конкурс «Учитель року», відповідним 

положенням, завданнями конкурсу є: піднесення ролі 

вчителя у суспільстві і підвищення престижності цієї 

професії; привернення уваги громадськості, органів влади 

до проблем освіти; сприяння творчим педагогічним 

пошукам, удосконалення фахової майстерності вчителя; 

поширення передового педагогічного досвіду; 

забезпечення незалежної експертної оцінки педагогічної 

діяльності. 

Всеукраїнський конкурс «Учитель року» охоплює 

районний, міський (грудень), обласний (січень-лютий), 

всеукраїнський (квітень) тури. 

У І турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2011» у Миколаївській області в номінації «Світова 

література» взяли участь 80 учителів. У І етапі ІІ 

(обласного) туру взяли участь представники 18 районів і 

міст: м. Миколаєва, м. Первомайська, м. Вознесенська, м. 

Очакова, Арбузинського, Баштанського, Березанського, 

Веселинівського, Вознесенського, Врадіївського, Доманів-

ського, Єланецького, Жовтневого, Казанківського, Криво-

озерського, Миколаївського, Новоодеського, Первомай-

ського районів. 

За результатами випробувань у ІІ (очному) етапі 

ІІ туру продовжили боротьбу 9 учасників конкурсу: 

Тертична Світлана Андріївна (Новоодеський район), 

Герасименко Тетяна Олександрівна (Кривоозерський 

район), Лостік Світлана Сергіївна (Казанківський район), 

Кузіна Наталя Іванівна (Єланецький район), Степанок 
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Тетяна Миколаївна (Врадіївський район) Багнюк Вікторія 

Іванівна (Вознесенський район), Крученова Валентина 

Михайлівна (Березанський район), Недавній Валерій 

Миколайович (м. Вознесенськ), Бондаренко Маргарита 

Григорівна (м. Миколаїв). 

 І місце – Бондаренко Маргарита Григорівна 

(м. Миколаїв). 

 ІІ місце – Лостік Світлана Сергіївна (Казанківський 

район) 

 ІІІ місце – Герасименко Тетяна Олександрівна 

(Кривоозерський район). 

Всі учасники ІІ (очного) етапу ІІ (обласного) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011» у 

номінації «Світова література» показали знання та 

розуміння вимог навчальної програми, Державного 

стандарту (освітня галузь «Мови і літератури»), Концепції 

літературної освіти, методичних рекомендацій з питань 

викладання світової літератури; обізнаність з 

інноваційними технологіями. Практична частина 

конкурсу (проведення уроку) дала змогу кожному 

конкурсанту розкрити найсильніші сторони, 

продемонструвати родзинки свого педагогічного досвіду. 

Так члени журі побачили на уроках Тертичної С. А., 

Кузіної Н. І., Недавнього В. М. глибокі теоретичні знання 

науковість і доступність сприймання учнями програ-

мового матеріалу, вміння виділяти головне; Лостік С. С., 

Степанок Т. М., Багнюк В. І. використання міжпред-

метних та внутрішньопредметних зв’язків, неорди-

нарність мислення, артистизм; Бондаренко М. Г., 

Герасименко Т. О., Крученово В. М. оптимальність 

застосування форм, методів, прийомів і засобів навчальної 

роботи на різних етапах уроку, особистісно орієнований 

підхід, використання елементів сучасних педагогічних 

технологій. 

Протягом останніх 10 років науковцями було 
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здійснено ряд фундаментальних досліджень, які мають 

практичне значення для ефективної реалізації 

концептуальних засад у процесі викладання світової 

літератури в загальноосвітніх навчальних закладах: 

1. Загальні методологічні засади підготовки вчителів 

світової літератури (Мірошниченко Л. Ф. – м. Київ, 

Куцевол О. М. – м. Вінниця) 

2. Технологія розвитку читацької діяльності 

старшокласників, формування читацької компетентності 

(Ісаєва О. О., Шкловська О. Н., м. Київ). 

3. Технологія вивчення перекладних художніх творів  

(Клименко Ж. В., м. Київ). 

4. Методика застосування стилістичного аналізу 

(Таранік-Ткачук К. В., м. Київ). 

5. Методика використання філологічного аналізу 

(Ковбасенко Ю. І., Горідько Ю. Л.). 

6. Методика полікультурного та поліхудожнього 

розвитку школярів (Недайнова Т. Б., м. Луганськ). 

7. Методика контекстного вивчення художніх творів 

(Гладишев В. В., м. Миколаїв). 

8. Взаємозв’язки при вивченні світової та української 

літератур у школі (Клименко Ж. В., Бондаренко Л. Г., 

Гордієнко О. А., Снєгірьова В. В., м. Київ). 

9. Технологія вивчення світової драматургії 

(Вітченко А. О., м. Київ). 

10. Технологія конструювання вивчення літературної 

теми вчителем літератури і учнем-читачем (Шуляр В. І., 

м. Миколаїв). 

11. Методика інтерактивної та навчально-ігрової 

діяльності (Мельник А. О., м. Київ). 

12. Методика вивчення теоретико-літературних понять 

(Бітківська Г. В., Глєбова Ю. А., м. Київ). 

13. Методика застосування міжпредметних зв’язків та 

фонових знань (Жила С. О., Овдійчук Л. М., Сафарян С. І., 

мм. Чернігів, Київ). 



 17 

14. Методика вивчення світової літератури з 

урахуванням національної специфіки художніх творів: 

англомовні літератури (Рибінська Ю. А. – м. Вінниця, 

Покатілова О. О. – м. Луганськ, Скрипник Т. М. – м. Київ), 

німецькомовні літератури (Шахова К.О., Шалагінов Б. Б., 

Волощук Є. В. – м. Київ, Рихло П. В. – м. Івано-Франківськ, 

Колеснікова-Куркіна Д. С. – м. Луганськ), іспаномовні 

літератури (Пронкевич О. В. – м. Миколаїв), французька 

література (Ніколенко О. М. – м. Полтава), літератури 

країн Сходу (Султанов Ю. І. – м. Івано-Франківськ) тощо. 

 

Ці матеріали широко представлені у фаховій 

періодиці, монографічних працях, методичних 

посібниках. Рекомендуємо вчителям-предметникам їх 

врахувати під час планування самоосвітньої діяльності 

в міжатестаційний період. 

 

У нагоді також стануть методичні доробки 

словесників області: 

• «Формування комунікативно-мовленнєвої компетент-

ності учнів на уроках світової літератури» (Бонда-

ренко М. Г., учитель світової літератури Миколаївського 

економічного ліцею № 1 Миколаївської міської ради); 

• «Використання ІКТ на уроках світової літератури як 

складова особистісно орієнтованого навчання» (Круче-

нова В. М., учитель світової літератури Березанської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Березанської районної ради); 

• «Розвиток усного зв’язного мовлення та творчих 

здібностей учнів на уроках світової літератури» 

(Багнюк В. Я., учитель світової літератури Ново-

київської ЗОШ І-ІІІ ступенів Снігурівської районної 

ради); 

• «Роль інтерактивних технологій у формуванні читацьких 

компетентностей на уроках світової літератури» 

(Попова Т. Л., учитель світової літератури Новобузької 
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ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 Новобузької районної ради); 

• «Розвиток розумової активності і творчих здібностей 

учнів на уроках світової літератури» (Волошина К. Д., 

учитель світової літератури Михайло-Ларинської            

ЗОШ І-ІІІ ступенів Жовтневої районної ради); 

• «Розвиток творчих здібностей учнів у процесі 

викладання світової літератури на основі застосування 

активних форм і методів роботи» (Ватралик Л. В., 

учитель світової літератури Катеринівської ЗОШ            

І-ІІІ ступенів Веселинівської районної ради). 

Комп’ютер сьогодні використовують в усіх галузях 

суспільного життя. Тому необхідними для кожного 

спеціаліста є вміння застосовувати сучасні інформаційні 

технології. У 21 столітті відбувається стрімкий розвиток 

інформаційних технологій. Можливості використання цих 

технологій у навчально-виховному процесі є широкими. 

Нові інформаційні технології впливають як на всю 

систему освіти, так і на галузь вивчення світової 

літератури. Сучасна освіта стрімко опановує інформаційні 

технології. Головним засобом цих технологій є комп’ютер 

і його програмне забезпечення, які стали невід’ємною 

частиною навчання учнів. 

Впровадженням інноваційних технологій: 

комп’ютерного навчання, діалогових (інтерактивних) 

технологій, пошукової діяльності – це перспектива 

розвитку світової літератури. 

Серед напрямів використання комп’ютерних 

технологій, які застосовують вчителі світової літератури 

області виокремимо такі: 

▪ Управління навчальним процесом. 

Особистісно орієнтований підхід у навчанні окремі 

вчителі реалізують використовуючи можливості 

електронної пошти і Інтернет блогів. Учитель розсилає на 

е-mail персональне домашнє завдання, або розміщує 

завдання, рекомендації, інструкції та інші учбові 
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матеріали на персональному блозі. Такий підхід підвищує 

рейтинг вчителя, активізує пізнавальну активність учнів. 

Найдосвідченіший педагог не повинен спинятися у своєму 

руху вперед, зокрема у освоєнні ІКТ. 

 

▪ Використання комп’ютерних програм. 

Однією з поширеніших у використанні вчителів і учнів 

на уроках світової літератури є програма Місrosoft Power 

Point, яка дозволяє учням перетворити написання 

проектних робіт у творчий процес, а вчителю допомагає 

використовувати мультимедійні технології 

(скоординоване одночасне функціонування візуального й 

аудіорядів, використання фото- й кіноматеріалів, 

малюнків, таблиць, схем, текстів і т. ін., підпорядкованих 

певній навчальній темі), кращому розумінню 

презентованої слухачам інформації. Більшість учителів 

світової літератури Миколаївської області на достатньому 

рівні володіють навичками роботи з цією програмою і 

використовують її можливості у навчально-виховному 

процесі. Вони не тільки застосовують готові 

мультимедійні навчальні програми, а й розробляють 

власні зразки таких програм. 

Заняття з використанням ІКТ, мультімедійних 

технологій сприяють підвищенню інтересу дітей до 

навчання, допомагають удосконалити їх аналітичні, мовні 

навички, розвивають творчу фантазію. 

 

▪ Джерело інформації. 

Використання в навчальному процесі можливостей 

інтернету може стати для сучасних школярів великим 

заохоченням до освоєння літературних скарбів народів 

світу. Для цього на уроках та в позаурочній діяльності 

вчителі світової літератури використовують інформацію, 

розміщену на відповідних тематичних сайтах. Серед 

найцікавіших сайтів, матеріалом яких учитель світової 
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літератури користується частіше й рекомендує їх 

школярам, слід назвати такі: 

 Бібліотека світової літератури (оригінали та 

переклади): http:// ae.lib.narod.ru 

 Літературна iнтернет-бібліотека школяра: http:/ 

litbоок.bу.ru 

 Антична література: http: pergam.chat.ru 

 Електронна бібліотека "Джерело": http://ukrlib.com 

 Бібліотека Українського центру: http://ukrcenter.com 

 Національна бібліотека України для дітей з віртуа-

льною бібліографічною довідкою: http://chl.kiev.ua 

 

Наявність на згаданих сайтах найкращих зарубіжних 

творів як в україномовних перекладах, так і мовою 

оригіналу, це дозволяє в процесі вивчення світової 

літератури активніше використовувати мову оригіналу 

літературного твору, який вивчається. Така робота сприяє 

не лише літературній, а й мовній освіті школярів, 

зростанню їхньої комунікативної компетентності. 

Слід відзначити недостатньо ефективне використання 

Інтернет-сайтів, де розміщено біографічні відомості про 

письменників, і тематичних сайтів (наприклад, "Персько-

таджицька поезія"), де згруповано відомості з певних 

літературних тем, епох або напрямів. Такі сайти мають 

великий навчальний потенціал, а їх використання сприяє 

зміцненню літературної та загальногуманітарної 

підготовки школярів, дає їм змогу зекономити час на 

підготовку до занять, посилює їхнє зацікавлення 

вивченням предмета. 

Для методистів, керівників методичних об’єднань та 

вчителів-практиків пропонуємо перелік сайтів фахових 

видань, на яких представлені електронні версії 

методичних матеріалів, висвітлені події наукового-

http://chl.kiev.ua/
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педагогічного життя, подається оперативна  інформація 

про перебіг та результати всеукраїнських творчих 

конкурсів зі світової літератури: 

1. http://zl.kiev.ua (ж. «Зарубіжна література в школах 

України», видавництво «Антросвіт»). 

2. http://journal.osnova.com.ua (ж. «Зарубіжна літера-

тура в школі», видавнича група «Основа»). 

3. http://www.osvitaua.com (г. «Зарубіжна література», 

видавництво «Шкільний світ»). 

 

На жаль не всі вчителі відчули переваги використання 

новітніх інформаційних технологій у навчанні світовій 

літературі, а це: 

– мультимедійний текст (відео-, аудіоможливості, 

зв'язок з великою кількістю різноманітних джерел); 

– підвищення мотивації і зацікавленості у навчанні; 

– необмежена кількість і широкий вибір «свіжої» 

інформації; 

– одночасна координація навчального процесу 

вчителем і самоконтроль; 

– необмежені можливості спілкування; 

– віртуальні знайомства з культурою інших країн. 

 

Ефективність використання інноваційних технологій 

на уроках світової літератури значною мірою залежить від 

рівня фахової майстерності педагогів, укомплектованості 

навчальних закладів сучасними засобами навчання. 

У 2010-2011 навчальному році в школах області 

працювали 738 вчителів світової літератури. Наводимо 

дані щодо кадрового складу вчителів області. 

 

 

 

http://zl.kiev.ua/
http://journal.osnova.com.ua/
http://www.osvitaua.com/


 22 

Кадровий склад учителів світової літератури 

2010-2011 навчальний рік 

№ 
Назва району 

(міста) В
и
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1 м. Миколаїв 77 50 22 9 2 23 45 160 

2 м. Первомайськ 25 7 1 4  5 12 37 

3 м. Вознесенськ 12 2  1   10 15 

4 м. Южноукраїнськ 4 5 3    2 12 

5 м. Очаків 5 1    2 2 6 

6 
Арбузинський 

район 
8 9  3  1 1 20 

7 
Баштанський 

район 
13 11 4 3  3 6 31 

8 Братський район 7 9 4  2   22 

9 
Березанський 

район 
8 17 4 1 1   31 

10 
Березнегуватський 

район 
7 9 3 2   4 21 

11 
Веселинівський 

район 
9 11  3 2 3 3 26 

12 
Вознесенський 

район 
6 9 1 4    20 

13 
Врадіївський 

район 
13 3    1 5 16 

14 
Доманівський 

район 
13 12 4 2    31 

15 Єланецький район 15 6 1 5  3 7 27 

16 Жовтневий район 20 20 8 9  10 3 57 

17 
Казанківський 

район 
8 7 2 3   5 20 

18 
Кривоозерський 

район 
8 14 2 1  2 2 25 
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19 
Миколаївський 

район 
6 7 8 10  3  31 

20 
Новобузький 

район 
15 7  4  4 4 26 

21 
Новоодеський 

район 
14 7 4 3  1 5 28 

22 Очаківський район 6 4 1     11 

23 
Первомайський 

район 
7 9 4 6  1 3 26 

24 
Снігурівський 

район 
19 16 3 1  6 6 39 

 Разом: 325 252 79 74 7 68 125 738 

 

Любов до своєї професії, висока фахова кваліфікація, 

ґрунтовна психолого-педагогічна підготовка – ось риси до 

портрета сучасного педагога. Сьогодні, у стрімко 

змінному світі, тільки за умови безперервної освіти 

людина може вважатися освіченою, бути компетентною, 

справжнім професіоналом у своїй сфері. Важливо, щоб 

кожний учитель міг розкрити свої здібності і талант, 

виявити ініціативу та творчий пошук, переосмислити свій 

досвід у світлі сучасних наукових досягнень. Саме 

післядипломна педагогічна освіта покликана створити 

умови для постійного всебічного розвитку педагогів 

протягом усієї професійної діяльності. Одним із напрямів 

такої роботи є курси підвищення кваліфікації. Вчителі 

світової літератури постійно підвищують рівень 

професійної компетентності для якісного вирішення 

завдань мовно-літературної освіти у навчально-виховному 

процесі. 

Курси підвищення кваліфікації вчителі світової 

літератури проходять згідно з планом-графіком, який у 

2010-2011 навчальному році виконано на 118 %. 
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Аналіз виконання плану 

проходження курсів підвищення кваліфікації 

вчителями світової літератури 

за 2010-2011 навчальний рік 

 

№ 

п/п 

Назва міста 

(району) 
Замовлення Фактично 

% 

виконання 

замовлення 

1 м. Миколаїв 13 21 161 

2 м. Первомайськ 3 4 133 

3 м. Вознесенськ  1 0 

4 м. Южноукраїнськ 2 2 100 

5 м. Очаків 1  0 

6 
Арбузинський 

район 
2 2 100 

7 
Баштанський 

район 
4 4 100 

8 Братський район 2 2 100 

9 
Березанський 

район 
3 2 67 

10 
Березнегуватський 

район 
4 2 50 

11 
Веселинівський 

район 
4 5 125 

12 
Вознесенський 

район 
4 2 50 

13 
Врадіївський 

район 
2  0 

14 
Доманівський 

район 
5 4 80 

15 Єланецький район  2 0 

16 Жовтневий район 5 6 120 

17 
Казанківський 

район 
4 3 75 
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18 
Кривоозерський 

район 
3 3 100 

19 
Миколаївський 

район 
5 6 120 

20 
Новобузький 

район 
2 3 150 

21 
Новоодеський 

район 
1  0 

22 
Очаківський 

район 
2 3 150 

23 
Первомайський 

район 
2 2 100 

24 
Снігурівський 

район 
3 10 333 

25 Школи-інтернати 3 4  

26 ПТНЗ 3 3  

27 МВУФК та ін. 1   

 Разом: 82 97 118 

 

Слід зауважити, що невиконання і перевиконання 

районами замовлень може мати негативні наслідки: не всі 

бажаючи вчителі стали слухачами курсів, перевантаження 

груп. 

Запропонована на курсах підвищення кваліфікації 

система діагностики дала змогу індивідуалізувати процес 

навчання, цілеспрямовано управляти ним, ураховуючи 

потреби та інтереси вчителів світової літератури і запити 

школи. На курсах вчителів світової літератури 

забезпечується підвищення кваліфікації фахівців, яке 

спрямоване на: 

– поглиблення філософсько-педагогічних знань; 

– збагачення слухачів курсів надбаннями української 

етнопедагогіки; 

– вивчення теорії та досягнень науки з викладання 
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світової літератури; 

– володіння сучасними методами викладання 

предмета; 

– вивчення й практичну реалізацію оновлених 

програм і підручників, методичних рекомендацій та 

відповідних державних нормативних документів; 

– випереджувальний розгляд питань методики 

вивчення складних розділів навчальної програми зі 

світової літератури; 

– проведення відкритих уроків. 

Важливою складовою навчального процесу є 

педагогічна практика, яка покликана забезпечити 

зростання рівня володіння професією при умові наявності 

потреби у фаховому зростанні та небайдужому ставленні 

до своєї професії. Педагогічна практика проводиться на 

базі загальноосвітніх закладів м. Миколаєва творчо 

працюючими вчителями. У 2010 - 2011 навчальному році 

слухачі курсів відвідували уроки, майстер-класи, 

позакласні заходи Фролової Ольги Миколаївни (вчитель 

російської мови і літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19 

Миколаївської міської ради), Грищенко Наталі Григорівни 

(вчитель російської мови і літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 19 Миколаївської міської ради), Царлової Ірини 

Володимирівни (вчитель світової літератури 

Миколаївської гімназії № 2 Миколаївської міської ради), 

Лобзіної Світлани Вікторівни (вчитель світової літератури 

Миколаївської гімназії № 2 Миколаївської міської ради), 

Драгоморецької Антоніни Іванівни (вчитель російської 

мови і літератури ЗОШ І-ІІІ ступенів № 25 Миколаївської 

міської ради). Велику практичну значущість для вчителя 

має конференція з обміну досвідом роботи, яка дає 

можливість презентувати власний досвід і обмінятись 

матеріалами напрацювань із колегами. Аналіз і 

обговорення уроків, відпрацювання навичок самоаналізу 

уроку, моделювання фрагментів уроку, круглі столи, 
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конференції, захисти індивідуальних та колективних 

курсових робіт і проектів сприяють впровадженню в 

роботу вчителів області передового педагогічного 

досвіду, наукових надбань, сучасних педагогічних 

технологій, ІКТ тощо.  

Після завершення навчання на курсах багато вчителів 

перебудовують свої підходи до роботи з учнями, 

розпочинають впровадження в свою роботу сучасних 

методик і технологій навчання. 

Безперервне підвищення кваліфікації, удосконалення 

професійних якостей, збагачення і оновлення наявних 

знань і умінь, розвиток особистих властивостей, 

вдоволення індивідуальних освітніх потреб, повна 

самореалізація у процесі професійної діяльності не 

можливі без самоосвіти. Самоосвіта вчителя є необхідною 

умовою професійної діяльності педагога. Тому не слід 

забувати про міжкурсовий період. Відмінною рисою 

самоосвіти педагога є те, що результатом його кропіткої 

роботи виступає підвищення якості та ефективності 

навчально-виховного процесу.  

Професійне самовдосконалення педагога здійснюється 

через активну участь у різноманітних методичних 

заходах, що проводяться в навчальному закладі, в районі, 

місті, області. 

Слід зазначити, що педагоги області в міжкурсовий 

період вивчають програми і підручники, самостійно 

засвоюють технології навчально-виховного процесу; 

оволодівають методологією і методикою педагогічного 

дослідження; беруть активну участь у роботі науково-

методичних семінарів і методичних об'єднань, різних 

творчих груп; готують методичні розробки, програми 

факультативів; систематично вивчають перспективний 

педагогічний досвід. 

У 2010-20111 навчальному році на базі МОІППО 

продовжила свою роботу творча група вчителів світової 
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літератури з проблеми: «Нові підходи до організації 

мовно-літературної освіти в умовах профільного 

навчання». У центрі уваги роботи творчої групи на 

другому етапі стала проектно-конструкторська технологія 

планування уроків світової літератури. Як результат 

роботи творчої групи підготовлено до друку науково-

методичний посібник «Програмно-тематичне планування 

курсу «Світова література. 10 клас» (за проектно-

конструкторською технологією). 

З метою розвитку й поліпшення викладання світової 

літератури в старших класах загальноосвітніх навчальних 

закладів області, створення умов для підвищення 

кваліфікації у міжкурсовий період 19 жовтня 2010 року 

на базі Кривобалківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Миколаївської районної ради проведено семінар 

для вчителів світової літератури на тему «Реалізація 

принципів особистісно орієнтованого навчання на уроках 

світової літератури в умовах профільної школи». 

У ході проведення заходу обговорено такі питання: 

– використання комп’ютерних технологій на уроці 

світової літератури як чинник формування навчальних 

компетенцій учня (О.В. Гайченко, методист Науково-

методичного центру управління освіти Миколаївської 

міської ради); 

– реалізація особистісно орієнтованого навчання шляхом 

упровадження між предметних зв’язків на уроках 

світової літератури (І.О. Дольна, учитель світової літера-

тури Степівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Миколаївської 

районної ради);  

– розвиток читацької компетентності на уроках світової 

літератури в старших класах (О.В. Поліщук, учитель 

світової літератури Веснянської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Миколаївської районної ради);  

– особистісно орієнтоване навчання і розвиток творчих 

здібностей учнів на уроках літератури (О.К. Коломієць, 
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учитель російської мови та літератури приватної ЗОШ   

І-ІІІ ступенів «Гіпаніс - ЕОС» Миколаївської області); 

– використання методу проектів на уроках світової 

літератури в старшій профільній школі (А.І. Шевчук, 

учитель світової літератури Миколаївської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 48 Миколаївської міської ради). 

У роботі семінару взяли участь Шуляр В.І., кандидат 

педагогічних наук, доцент, заслужений учитель України, 

заступник директора з наукової роботи Миколаївського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

завідувач кафедри мовно-літературної освіти МОІППО; 

Гладишев В.В., доктор педагогічних наук, професор, 

доцент кафедри мовно-літературної освіти МОІППО; 

учителі світової літератури загальноосвітніх навчальних 

закладів м. Миколаєва, м. Очакова, Миколаївського, 

Очаківського, Березанського, Жовтневого районів; 

методисти МОІППО, НМЦ Миколаївської міської ради, 

відділу освіти Миколаївської районної ради. 

На практичний частині семінару (уроки в 10 класі за 

програмою академічного рівня) було продемонстровано 

елементи особистісно орієнтованих технологій і 

доречність використання на уроках світової літератури 

мультимедійних технологій (директор, учитель світової 

літератури, учитель-методист Кривобалківської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Миколаївської районної ради). Робота круглого 

столу допомогла переосмисленню, творчому засвоєнню 

методичних розробок колег, народженню власної 

педагогічної творчості. 

З метою реалізації Концепції літературної освіти та 

поліпшення викладання світової літератури 11 травня 

2011 року на базі МОІППО проведено обласний семінар 

для вчителів світової літератури. В роботі семінару взяли 

участь методисти районних (міських) відділів (управлінь), 

керівники районних (міських) методичних об’єднань, 

вчителі світової літератури. 
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Під час роботи семінару розглядалися такі питання: 

– Методичні підходи до вивчення світової літератури в 

старшій профільній школі (Пономаренко Ганна 

Володимирівна, методист лабораторії методики 

викладання мов і літератур МОІППО); 

– Організація методичної роботи з російської мови і 

літератури, світової літератури (Гайченко Ольга 

Василівна, методист Миколаївського науково-

методичного центру); 

– Організація та підготовка учнів до участі в олімпіадах з 

російської мови та літератури, світової літератури як 

засіб підвищення інтересу до вивчення цих предметів 

(Царлова Ірина Володимирівна, учитель української 

мови і світової літератури Миколаївської гімназії № 2 

Миколаївської міської ради, учитель-методист); 

– Розвиток креативного потенціалу учнів на уроках 

світової літератури та в позакласній роботі (Лостік 

Світлана Сергіївна, учитель світової літератури 

Володимирівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Казанківської 

районної ради); 

– Вивчення монографічної теми на уроках світової 

літератури в умовах профільного навчання (Калашник 

Наталя Миколаївна, директор, учитель світової 

літератури Кривобалківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Миколаївської районної ради, учитель-методист); 

– Використання сучасних технологій на уроках світової 

літератури як один із шляхів розвитку ключових 

компетентностей учнів (Лобзіна Світлана Вікторівна, 

учитель світової літератури Миколаївської гімназії 

№ 2 Миколаївської міської ради, учитель-методист). 

Участь учителів у роботі семінарів сприяє 

ознайомленню з сучасними науковими здобутками, з 

новими технологіями навчання, що допомагає їм 

осмислити власний досвід навчально-виховної роботи, 

прилучитися до науково-пошукової роботи, підвищити 
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інтелектуальний і творчий потенціал, обрати і 

сформулювати стратегію самоосвіти, та шляхи Ії 

реалізації.  

Вчителі світової літератури області з метою 

підвищення свого фахового рівня, професійної 

компетентності систематично вивчають педагогічну, 

методичну, фахову літературу, беруть участь у роботі 

шкільних та районних методичних об’єднань, семінарів, 

конференцій, педагогічних читань, розробляють окремі 

проблеми (проблемні теми), проводять експериментальні 

дослідження, готують доповіді, виступи. 

Протягом року методична служба приділяла увагу 

вивченню питання про виконання теоретичної і 

практичної частини програми із світової літератури, 

об’єктивність оцінювання. Відвідано уроки в 

загальноосвітніх навчальних закладах Миколаївського, 

Вознесенського районів, м. Миколаєва тощо. 

Під час перевірки було здійснено всебічний аналіз 

роботи вчителів світової літератури, відвідано уроки, 

проведено контрольні роботи в 9-х та 11-х класах, 

проаналізовано документацію педагогів: календарно-

тематичне та поурочне планування, класні журнали, 

робочі зошити та зошити для контрольних робіт, 

матеріали самоосвіти вчителів, матеріали з позакласної 

роботи з предметів. На підставі вищезазначеного можно 

зробити висновки: учителі світової літератури обізнані з 

вимогами Державного стандарту та державних програм з 

предмета, календарно-тематичне та поурочне планування 

складено відповідно до діючих програм, у календарних 

планах години на навчальні теми розподілені раціонально, 

вчителі враховують як обсяг і структуру навчального 

матеріалу, так і вимоги до рівня навчальних досягнень 

учнів. Класні журнали ведуться відповідно до вимог. На 

момент перевірки стан робочих зошитів можна оцінити як 

задовільний. Учителі ведуть багатопланову позакласну 
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роботу з предмета. 

Важливою ланкою організаційно-методичної роботи є 

участь педагогів у роботі методичних об’єднань, кафедр 

учителів-словесників. У методичних об’єднаннях 

навчальних закладів сплановано спільне обговорення 

проблем, проведення семінарів, круглих столів, 

взаємовідвідування уроків. Усі вчителі-словесники обрали 

теми для самоосвіти та підвищення кваліфікації, 

відповідно до яких розроблено план самоосвітньої роботи 

в міжкурсовий період. 

У 2011 році редакцією фахового часопису «Зарубіжна 

література в школах України» спільно з Українською 

асоціацією викладачів зарубіжної літератури за 

підтримки Міністерства освіти і науки України для 

школярів  проводиться Всеукраїнський творчий конкурс 

«Вічні образи» (див. Інформаційний лист МОІППО № 

790/15-08 від 24.05.2011 р.), роботи учасників а також 

поточний перебіг заходу широко представлений на сайті 

видання. 

Окрім участі у конкурсах важливим стимулом 

інтелектуально-творчого розвитку школярів є учнівська 

предметна олімпіада зі світової літератури. Поки що у 

планах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України не передбачено проведення ІV етапу. Але, учні, 

які мають бажання показати свої знання саме зі світової 

літератури не залишаються осторонь олімпіадного руху. 

Цей вид змагань на шкільному, районному (міському) та 

обласному рівнях вже став традиційним у Миколаївській 

області. Предметні олімпіади відіграють важливу роль 

cеред різноманітних форм позакласної роботи як 

невід’ємної частини всього навчально-виховного процесу 

в школі, охоплюючи значну кількість зацікавлених учнів, 

допомагають удосконалювати навчально-виховний 

процес, роботу з обдарованими дітьми, формувати 

широку читацьку компетенцію старшокласників. У 
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Миколаївській області олімпіада зі світової літератури 

проводиться в три етапи: I етап – шкільні олімпіади, II 

етап – районні (міські) олімпіади, III етап – обласні 

олімпіади. І етап олімпіад відбувається у жовтні в усіх 

середніх закладах освіти. ІІ етап олімпіади – у листопаді-

грудні поточного року, ІІІ етап – у січні-лютому 

наступного року. У І та ІІ етапах беруть участь учні 8-

11 класів. У ІІІ етапі – учні 9-11 класів. 

Основними завданнями учнівських олімпіади із 

світової літератури є: 

– виявлення та розвиток обдарованих учнів, надання 

їм допомоги у виборі професії; 

– стимулювання творчого самовдосконалення учнів; 

– підвищення інтересу до поглибленого вивчення 

зарубіжної літератури, російської мови; 

– підведення підсумків роботи факультативів, гуртків, 

секцій;  

– підвищення рівня викладання та активізації творчої 

діяльності вчителів; 

– виявлення, поширення і впровадження в навчально-

виховний процес сучасних прийомів і методів 

навчання, новітніх педагогічних технологій. 

Організаторами І та ІІ етапів олімпіади із світової 

літератури є районні (міські) відділи освіти, ІІІ етапу – 

управління освіти і науки Миколаївської обласної 

державної адміністрації та Миколаївський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти. 

У 2010-2011 навчальному році у І (шкільному) етапі 

олімпіади із світової літератури взяли участь 5192 учні 

8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів області, 

у ІІ етапі – 942 учні 8-11 класів, у ІІІ етапі – 62 учні: 9 клас 

– 21 учасник, 10 клас – 22 учасники, 11 клас – 19 

учасників. 
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Переможці ІІІ етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

у номінації «Світова література» 

2010-2011 навчальний рік 

 

9 клас 

П.І.Б. учня Школа Учитель Місце 

Ткаченко 

Єлизавета 

Баловненська  

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Новоодеської 

районної ради 

Юрченко О. О. І 

Сисун  

Марина 

Олександрівська 

ЗОШІ-ІІІ ступенів 

Вознесенської 

районної ради 

Жосан Н. П. ІІ 

Прокоф’єва 

Анастасія 

Миколаївська 

гімназія № 2 

Миколаївської 

міської ради 

Царлова І. В. ІІ 

Пройденко  

Інна 

Миколаївська 

гімназія № 41 

Миколаївської 

міської ради 

Ковальчук Н. М. ІІІ 

Слободенюк 

Ксенія 

Перша Українська 

гімназія імені 

Миколи Аркаса 

Миколаївської 

міської ради 

Бабій І. П. ІІІ 

Левенко  

Наталія 

Бережанська  

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Березанської 

районної ради 

Толкачова О. В. ІІІ 

Буртник  

Тетяна 

Шостаківська  

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Миколаївської 

районної ради 

Смородові В. М. ІІІ 
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Гавриляк  

Вікторія  

Висунська  

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Березнегуватської 

районної ради 

Проскура В. В. ІІІ 

 

10 клас 

П.І.Б. учня Школа Учитель Місце 

Гузенко 

Оксана 

Миколаївський 

муніципальний 

колегіум 

Миколаївської 

міської ради 

Кальченко Т. О. І 

Бершадська 

Валерія 

ЗОШ № 22 

Миколаївської 

міської ради 

Спиридонова Л. Д. ІІ 

Жовтоніжко 

Ірина 

Перша Українська 

гімназія імені 

Миколи Аркаса 

Миколаївської 

міської ради 

Бабій І. П. ІІ 

Воробйова 

Марія 

Миколаївська 

гімназія № 2 

Миколаївської 

міської ради 

Лобзіна С. В. ІІІ 

Сорокін 

Андрій 

Катеринівська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Веселинівської 

районної ради 

Ватралик Л. В. ІІІ 

Бурмус 

Альона 

Воронівська  

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Вознесенської 

районної ради 

Андріянова Л. О. ІІІ 

Фріж  

Каріна 

Южноукраїнська 

ЗОШ № 3 

Южноукраїнської 

міської ради 

Чорноморець В. І. ІІІ 
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11 клас 

П.І.Б. учня Школа Учитель Місце 

Веріковська 

Анна 

Миколаївська 

гімназія № 2 

Миколаївської 

міської ради 

Царлова І. В. І 

Міхенько 

Аліса 

Доманівський 

РНВК 

«Доманівська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 1» 

Дунаєвська Г. О. ІІ 

Байдуганова 

Марія 

Перша Українська 

гімназія імені 

Миколи Аркаса 

Миколаївської 

міської ради 

Бабій І. П. ІІ 

Троїцький 

Владіслав 

Миколаївська 

гімназія № 2 

Миколаївської 

міської ради 

Ірклій О. Ю. ІІІ 

Сова 

Єлизавета 

Кумівська ЗОШ І-

ІІІ ступенів 

Березанської 

Районної ради  

Поворозник С. Т. ІІІ 

Сидорчук 

Марина 

Кінецпільська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Первомайської 

районної ради 

Хижняк О. А. ІІІ 

Валентова 

Катерина 

Явкинська ЗОШ І-

ІІІ ступенів 

Баштанської 

районної ради 

Зюзькина О. В. ІІІ 

 

Слід відзначити, що кожного року високих результатів 

досягають команди м. Миколаєва, м. Южноукраїнська, 

Новоодеського, Доманівського, Вознесенського, Березан-
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ського, Миколаївського, Веселинівського, Перво-

майського, Баштанського, Березнегуватського районів. 

У цілому учасники показали достатній рівень знань із 

предмета, навички самостійної аналітичної роботи, вміння 

застосовувати знання при виконанні завдань творчого 

рівня. 

Учні 9-х класів добре засвоїли теми: «Бароко», 

«Класицизм». Але викликали труднощі питання вивчення 

творчості Вольтера, Гете, зокрема визначення жанрових 

особливостей трагедії «Фауст».  

Учні 10-х класів добре обізнані з темами «Творчість 

Бальзака», «Творчість Стендаля». Але недостатнім є 

засвоєння понять із теорії літератури.  

В 11-х класах викликало труднощі складання плану, 

визначення проблематики твору М. Пруста. На високому 

рівні учні відповідали на питання, які стосувались твору 

«Перевтілення» Ф.Кафки.  

Пропонуємо орієнтовні олімпіадні завдання із 

світової літератури. 

 

8 клас 

1. Кому належить авторство терміна «всесвітня 

література»? (1 бал) 

2. Назвіть відомі вам твори Вергілія? (1 бал) 

3. Поезія якої тематики називається анакреонтичною? 

(1 бал) 

4. Який літературний прийом використав у поезії Омар 

Хайям: (1 бал) 

«Хіба у всесвіті найкращий твір – не ми? В очах у 

розуму зіниця й зір – не ми?»  

5. Якою мовою написана збірка «Книга пісень» ? (1 

бал) 
6. Хто супроводжував Данте в Раю?  (1 бал) 

7. Яким є римування рубаї? Напишіть схему 

римування. (1 бал) 
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8. Яка картина світу характерна для середньовічного 

погляду? (1 бал) 

9. Яка мова використовувалася для міжнародного 

спілкування в середньовічній Візантії? (1 бал) 

10. Установіть відповідність між цитатами з поезій 

Гафіза та художніми засобами: (2 бала) 

1. зефір не сміє віять  а) епітет 

2. рани троянд    б) інверсія 

3. я з кохання наче цар  в) метафора 

4. милий образ    г) порівняння  

11. Аналітична робота над текстом. (12 балів) 

Бог – коваль Гефест викував Ахіллу надійну зброю. 

Особливо багато зусиль він витратив на виготовлення 

щита, на якому зобразив мирні і військові сцени.  

Як і в чому допомогли авторові ці картини життя? 

12. Напишіть твір-мініатюру. (12 балів) 

Презентуйте своїм друзям творчість одного з 

представників пісенної лірики Давньої Греції (презентація 

повинна бути лаконічною та оригінальною). 

 

9 клас 

1. Просвітництво – це … (1 бал) 

2. У добу Просвітництва розвивались такі основні 

літературні напрямки: 

(1 бал) 

3. Як звали першу кохану Простака? (1 бал) 

4. На кораблі Простак читав … (1 бал) 

5. Назвіть справжнє прізвище Вольтера. (1 бал) 

6. Установіть відповідність: 

1. паща печери   а) епітет 

2. зірниця квола  б) оксюморон 

3. наче Етна, я палаю в) метафора 

4. гарячий сніг   г) порівняння 

 

7. Просвітники зверталися до античної літератури, а 
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саме до… (1 бал) 

8. Фарс-це…  (1 бал)    

9. Мольєр вважав, що завдання комедії … (1 бал) 

10. Головний принцип естетики класицизму – це …     

(1 бал) 
11. Назвіть найпопулярніші ідеї бароко. (1бал за 

кожну ідею) 
12. Чи уважний Ви читач?  

 

Кому із літературних героїв належать ці репліки?       

(1 бал за кожну відповідь) 

1. Батьку мій, зведись на ноги; 

Будеш ти мені зорею… 

2. От йолоп, так йолоп! Другого такого у цілому 

світі не знайдеш. 

3. Його обличчя нагадує колір лілей і троянд. 

Незвично біла шкіра… 

4. Понад 40 років я розмовляю прозою. а мені це 

ніколи й на думку не спадало… 

13. Аналітична робота. (1 ідея – 1бал) 

Які ідеї Просвітництва втілено в повісті Вольтера 

«Простак»? Аргументуйте свої роздуми. 

14. Твір-мініатюра. (12 балів) 

Живлющі  уроки великих митців. 

 

10 клас 

1. Дайте визначення терміну «Вікторіанство». (1 бал) 

2. Що зробив уряд Англії після публікації роману 

«Пригоди Олівера Твіста». (1 бал) 

3. Дайте визначення поняття «соціальний роман».      

(2 бала) 

4. Упізнай героя :(1 бал за кожну відповідь) 

– Риси обличчя здавалися вилитими в бронзі. 

Оченята,  жовті, як у   куниці, були майже без вій 

і боялися світла… 
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– Клопоти й зажерливість вже наклали на це 

обличчя свій відбиток. 

– Старезний зморщений єврей у засмальцьованому 

байковому лапсердаці з розхристаним коміром.  

5. Кому належить вислів? (1бал) 

«Я беру білет лотереї, головний виграш якого у 

тому, щоб мене читали у 1935 році…» 

6. Установіть відповідність: 

1. паща печери   а) епітет 

2. зірниця квола  б) оксюморон 

3. наче Етна, я палаю в) метафора 

4. гарячий сніг   г) порівняння 

7. Які афоризми з вивчених творів Ви б записали у свій 

записничок? (1 бал за кожний вислів) 

8. До якого художнього напряму відноситься цей твір? 

Визначте ознаки напряму в поезії. Які художні засоби 

допомогли автору створити поетичний шедевр? (12 балів) 
 

На півночі кедр одинокий 

В холодній стоїть вишині, 

І, сніжною млою повитий, 

Дрімає і мріє вві сні. 

Він мріє про пальму чудову, 

Що десь у східній землі 

Самотньо і мовчки сумує 

На спаленій сонцем скалі. 
     

Переклад 

Л. Первомайського 
 

9. Напишіть твір на одну із запропонованих тем.       

(12 балів) 

– «Один день із життя …» героя твору 

письменника-реаліста.  

– «Справжній письменник, ніби давній пророк: він 

бачить чіткіше, ніж  звичайні люди». (А.Чехов) 

– «У всьому є межа, яку переходити небезпечно, бо 

раз переступивши, повернутись назад уже  не можна». 

(Ф.Достоєвський). (На прикладі одного із вивчених 

творів письменників-реалістів). 
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11 клас 

1. Чим відрізняються сюжет і фабула твору. Коли вони 

не співпадають? (1 бал)  

2. Хто і коли вперше використав термін «декаданс»? (1 бал) 

3. Розкрийте поняття «білий вірш». Наведіть приклади 

використовування верлібру в літературі. (1 бал) 

4. Гротеск-це… (1 бал) 

5. Які афоризми з вивчених творів Ви б записали у свій 

записничок? (1 бал за кожен вислів) 

6. Яким поняттям характеризується світ у поетиці 

екзистенціалізму? (1 бал) 

7. Установіть відповідність між цитатами та 

художніми засобами. (2 бала) 

1. зефір не сміє віять  а) епітет 

2. рани троянд    б) інверсія 

3. я з кохання наче цар  в) метафора 

4. милий образ    г) порівняння 

8. Пригадайте, кому з філософів належать ці ідеї, 

поняття і категорії. Напиши їх імена. (7 балів) 

– Ідея надлюдини 

– Комплекси Електри і Нарциса 

– Мистецтво-відбиток відбитку 

– Філософія серця 

– Архетипи і колективне свідоме 

– Надсвідоме (суперего) 

– Рух життя і рух матерії  
9. До якого художнього напряму відноситься цей твір? 

Визначте ознаки напряму в поезії.  Які художні засоби 

допомогли автору створити поетичний шедевр? (12 балів) 
 

І віють давніми й оздобними       Чудною близькістю закований,  

Повір’ями тугі шовки,          За темну  я дивлюсь вуаль –  

І брилик з перами жалобними, ……І бачу берег зачарований 

І персні гарної руки.   ……І чарами пойняту даль. 
 

Переклад М. Литвинця 
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10. Уявіть, що ви – редактор видавництва. Вам 

запропонували видати збірку поетичних творів авторів 

ХХ ст. Яка буде назва книги? Які твори увійдуть до неї? 

Презентуйте книгу своїм друзям.  (12 балів) 

 

Педагогічна діяльність має свої особливості: її 

результати помітні не відразу. Вчителеві треба працювати 

роки і роки, щоб побачити те, що ти замислив. Вся 

система роботи як у курсовий, так і у міжкурсовий 

періоди допомагає формуванню професійної 

компетентності вчителя. Головна умова творчої діяльності 

і зростання педагогічної майстерності, удосконалення 

професійної компетентності. - це постійне підвищення 

кваліфікації.  

Професія вчителя – це щоденне навчання. Якщо є 

бажання навчатися, неформальне ставлення до своєї 

професії, любов до дітей, то вчитель постійно буде 

працювати над підвищенням рівня своєї професійної 

компетентності, щоб досягти вершин педагогічної 

майстерності і стати справжнім майстром своєї справи. 
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