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Мета підвищення кваліфікації вчителів та науково-педагогічних
працівників полягає в поглибленні знань з історії зарубіжної літератури,
удосконаленні методики викладання дисципліни в загальноосвітніх/вищих
навчальних закладах та у виробленні практичних навичок ефективного
застосування сучасних технологій формування високого рівня читацької
культури української молоді
Результати підвищення кваліфікації: підготовка методичного кейсу
дисципліни «Зарубіжна література»

Програма підвищення кваліфікації
Розділ 1. Зарубіжна література в культурологічному вимірі
Тема 1.1. Визначні літературні епохи в контексті розвитку філософської
думки та мистецьких пріоритетів
Тема 1.2. «Діалог культур» як ефективний засіб формування уявлень про
світовий літературний процес
Тема 1.3. Шляхи формування

цілісного

сприйняття зарубіжної

літератури як невід’ємної частини національної та світової художньої
культури
Розділ 2. Інтерпретація художнього твору: загальні засади, рівні,
види, правила
Тема 2.1. Традиційні та інноваційні види аналізу художнього твору,
специфіка їх застосування
Тема 2.2. Методика контекстного вивчення художніх зразків світової
літератури

Розділ 3. Методи та прийоми активізації пізнавальної діяльності
учнів/студентів у ході вивчення зарубіжної літератури
Тема 3.1. Принципи класифікації методів практичного засвоєння
навчального матеріалу, мета й умови їх застосування
Тема 3.2. Форми та прийоми організації пізнавальної діяльності
учнів/студентів
Тема 3.3. Методика організації групової та самостійної роботи
учнів/студентів в ході вивчення зарубіжної літератури
Розділ 4. Сучасні освітні інструменти в роботі вчителя/викладача
зарубіжної літератури
Тема 4.1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у
процесі вивчення зарубіжної літератури в школі/вузі
Тема 4.2. Мультимедійний супровід викладання дисципліни
Розділ 5. Упровадження інноваційних технологій у процесі вивчення
зарубіжної літератури
Тема 5.1. Стратегії розвитку критичного мислення учнів/студентів
Тема 5.2. Упровадження технологій особистісно орієнтованого навчання
Тема 5.3. Методика використання проектних технологій в ході вивчення
зарубіжної літератури
Запрошуємо
конференції

до

участі

«Формування

у

міжнародній

мовного

науково-практичній

естетичного

ідеалу

засобами

навчальних дисциплін», яка проводиться щороку у квітні. У межах
конференції можлива публікація наукової статті.
Примітка: кожен розділ планується в обсязі 1 кредита (10 годин
аудиторних і 20 годин самостійної роботи)
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