
Перелік варіантів * 

індивідуально-творчих завдань для слухачів курсів підвищення кваліфікації 

у межах опанування дисципліни 

«Інноваційність методики навчання світової / зарубіжної літератури» 

Викладач – к. філол. н, доц. Кискін Олексій Миколайович 

1. Особливості інтерактивної моделі навчання зарубіжної літератури в 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

2. Технології вивчення зарубіжної літератури на філософсько-історичних 

засадах. 

3. Технології розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі 

вивчення зарубіжної літератури. 

4. Інформаційних технологій у процесі вивчення зарубіжної літератури. 

5. Технологія навчання зарубіжної літератури в школі на засадах 

читацькоцентричної парадигми шкільної літературної освіти. 

6. Технологія навчання зарубіжної літератури в школі на засадах 

культурологічної парадигми та україноцентричного підходу шкільної 

літературної освіти. 

7. Технологія навчання зарубіжної літератури в школі на засадах 

компетентнісної парадигми. 

8. Особистісно орієнтовані технології на уроках зарубіжної літератури та їх 

характеристика. 

9. Дистанційні технології вивчення зарубіжної літератури в школі. 

10. Індивідуальні форми інтерактивного навчання зарубіжної літератури. 

11. Види інтерактивного навчання в парах і мікрогрупах та колективні форми 

інтерактивного навчання зарубіжної літератури. 

12. Застосування інноваційних технологій в процесі навчання зарубіжної 

літератури учнів основної школи. 

13. Проектна технологія у навчанні зарубіжної літератури в школі. 

14. Технологія розвитку усного та писемного мовлення учнiв у процесі 

вивчення зарубіжної літератури. 

15. Біоадекватна (природовідповідна) технологія на уроках зарубіжної 

літератури. 

16. Медіаосвітня технологія на уроках зарубіжної літератури. 

17. Технологія розвитку критичного мислення на уроках зарубіжної літератури. 

18. Технологія організації групової навчальної діяльності на уроках зарубіжної 

літератури. 

19. Текстоцентрична технологія на уроках зарубіжної літератури. 

20. Технологія веб-квесту. 

* Слухач курсів підвищення кваліфікації має обрати один із варіантів. 

Слід виконати завдання у реферативній формі (обсяг – до 5 сторінок, 

включаючи список використаних джерел і літератури; на титульній сторінці 

потрібно зазначити тематику обраного індивідуально-творчого завдання й 

інформацію про виконавця). 
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Рекомендовані фахові періодичні видання та літературознавчі часописи 

для вчителів зарубіжної літератури, 

які станом на 2021 рік виходять в Україні: 

1. Газета «Літературна Україна»; 

2. Газета «Зарубіжна література»; 

3. Часопис «Всесвітня література в школах України»; 

4. Часопис «Зарубіжна література в навчальних закладах». 

 

 

Виконані завдання просимо надіслати на електронну адресу 

kiskinalexey@gmail.com до 17 квітня 2021 року (у темі листа зазначайте свої 

ПІБ та назву дисципліни). 
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