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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ 

«ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА ЯК СУЧАСНИЙ ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС» 
 
Найменування освітньої опції: Зарубіжна література як сучасний інтегрований курс. 
 
Напрям: розвиток мовленнєвої компетентності, розвиток професійних компетентностей: 

знання навчального предмета, фахових методик, технологій, навчання впродовж життя. 
 

Мета: підвищення методичного та практичного ступенів професійної компетентності 
вчителя/учительки зарубіжної літератури, ознайомлення з навчально-методичним забезпеченням 
навчання зарубіжної літератури у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти на засадах 
концепції Нової української школи; збагачення досвіду вчительства в навчанні зарубіжної літератури 
у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти з позицій реалізації компетентнісного, діяльнісного, 
особистісно-орієнтованого та аксіологічного підходів під час війни. 

 
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і дітей  

«Я І МОЯ ШКОЛА». 
Розробник програми: 
Олександр Черкас - громадський діяч, літературознавець, викладач 

української мови та літератури, зарубіжної літератури, учитель-інноватор, 
автор навчальних програм, вебінарів, посібників, методик, фіналіст премії 
GTPU 2018, переможець премії Top 30 under 30, співзасновник та голова 
громадської організації «НЕ ЦЬКУЙ». 

 
«У вчителя доля орлина: 
Навчай, твори, злітай увись! 
У сотий раз ще неодмінно 
У своїх «дітях» повторись!»  



 
 
 

 

 
Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – лекції та практичні майстер-класи. 

За необхідністю можуть формуватися групи онлайн або змішаного навчання. 
 
Цільова аудиторія: учителі зарубіжної літератури, всі освітяни. 
 
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 30 годин (або 1 кредит ЄКТС). 
 
Програма передбачає варіативність в обсязі, в годинах та/або в кредитах ЄКТС: від 6 до 60 

годин (або 0,2 - 2 кредити ЄКТС). Більший обсяг надає можливість поглибленого вивчення 
матеріалу, а також проведення більшої кількості практичних занять за змістом програми.  

 
Мова навчання: українська. 
 
Строки й графік виконання програми: 7,5 годин 1 раз на тиждень, загалом 2 тижні – очно, 15 

годин – самостійна робота. 
 
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за місцезнаходженням 

замовника. 
 
Зміст:  
Зміст навчальної програми підвищення кваліфікації містить професійно орієнтований і фаховий 

компоненти. Ознайомлення з нормативно-правовим та навчально-методичним забезпеченням 
навчання зарубіжної літератури у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти в контексті 
реалізації засад НУШ та Державного стандарту базової середньої освіти під час війни, із 
методиками, які варто використовувати на уроках, із метою сприяння інтересу до зарубіжної 
літератури. Удосконалення професійно-педагогічної компетентності вчительства в їх практичній 
діяльності для реалізації та інтеграції інноваційних освітніх методик, створених для ефективного 
проведення уроків зарубіжної літератури. 

 
Орієнтовні теми інтерактивних лекцій-вебінарів (до кожного заняття пропонуються завдання 

для самостійної роботи, у кінці курсу - контрольне тестове завдання): 
1. Концепція модельної програми «Зарубіжна література. 5-6 класи». 
2. Художній твір як предмет вивчення на уроках зарубіжної літератури. 
3. Компетентнісний потенціал предмета в програмі і підручнику. 
4. Інтерактивне вивчення зарубіжної літератури. 
5. Вивчення теорії літератури. 
6.Розвиток мовленнєвої компетентності учнів та учениць на уроці зарубіжної літератури. 



 
 
 

 

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться: 
 
Фахові: 
- мовно-комунікативна компетентність; 
- предметна компетентність; 
- інноваційна компетентність; 
- здатність до навчання впродовж життя. 

 
Загальні: 
- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово;  
- здатність бути критичними і самокритичними;  
- здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями;  
- здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації. 

 
Очікувані результати навчання: 
- знання нормативно-правових, дидактико-методичних засад організації освітнього процесу 

у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти на засадах концепції НУШ, Державного стандарту 
базової загальної освіти;  

- уміння організовувати освітній процес із позицій компетентнісного, діяльнісного, 
особистісно-орієнтованого та аксіологічного підходів під час війни; досвід реалізації методики 
навчання зарубіжної літератури у 5-6 класах закладів загальної середньої освіти в контексті завдань 
НУШ і Державного стандарту базової середньої освіти. 
 

Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб. 
 

Максимальна кількість осіб в групі: 25 осіб. 
 
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайн-консультування, додаткові 

глибинні тематичні майстер-класи, виїзди з програмою до освітнього закладу. 
 
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: Надається персональний 

сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді з унікальним номером (засвідчений 
підписами керівниці Освітнього центру «Я І МОЯ ШКОЛА» Міньковської І.І. і розробником/-цею/-
ками програми). Сертифікат також протягом 10 днів із дня завершення навчання публікується в 
онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.  

 
Вартість: 2000 грн. 



 
 
 

 

Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини, організація 
трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога особам з інвалідністю. 

 
Записатися на курс: 
 
Google форма: https://bit.ly/foreignliteratureinnus. 
 
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із 

змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і вимог Концепції «Нова 
українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року № 1310). 

https://bit.ly/foreignliteratureinnus

