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Піраміда 

вдосконалення: 

1. Періодичні фахові видання. 

2. Тренінги, семінари , конференції. 

3. Обмін досвідом. 

4. Освітянські сайти в мережі Інтернет. 

5. Самоосвіта. 

 



МОЄ ТВОРЧЕ КРЕДО: 

«Щоб вести дітей за собою, 

необхідно самому рухатися, не 

зупиняючись» 



 “«Використання   

інформаційних  

технологій  на  

сучасному  уроці  

зарубіжної  

літератури». 



Щоб урок був цікавим застосовую 

компютерні технології 
 Застосування комп’ютера у навчально-виховному процесі відкриває 

нові шляхи в розвитку навиків мислення і уміння вирішувати 

складні проблеми, надає принципово нові можливост ідля 

активізації навчання, дозволяє унаочнити урок, додати йому 

характер дослідження і пошуку, “осучаснити” урок. Впровадження у 

практику ІКТ дає змогу зацікавити учнів самостійним пошуком 

різних джерел інформації, розвивати їхні творчі здібності, критичне 

мислення, вміння образно висловлювати свої думки. В процесі 

вивчення літератури використовую презентації. Використання 

презентацій дає можливість привчити учнів до  самостійної 

дослідницької діяльності , сформувати такі риси характеру як 

наполегливість, спостережливість. 

 



При  вивченні твору «Пригоди 

Гуллівера» -розмова по скайпу з 

видавцем книги. 



• Заочна  екскурсія  місцями  подій,  що  

відбуватимуться  у  творі. 

• Подорож  музеями  письменника.   

•   Перегляд  фрагментів   фільмів  про  

життя письменника  з  подальшим  

розв’язанням  проблемних  запитань  

• Перегляд  ілюстрацій,  фотографій  до  

твору  чи  теми.  

• Шкільна  лекція  із  залученням  

мультимедійних  презентацій 

• Створення  опорних  конспектів,  схем,  

таблиць  

• Прослуховування  художнього  тексту  в  

електронному  варіанті, перегляд 

мультфільмів та фільмів до творів , які 

вивчаються).(уривки) 

• Виконання  тестових  завдань.  

 

У своїй    практиці    використовую    різні    

методи застосування ІКТ на уроках літератури: 



Відео  про письменника 



На уроках використовую: 

 Створення  учнями  презентацій  з   вивченої  теми  

чи  розділу. 

 Створення  презентацій-вікторин  про  героїв  
твору,  автора «Невідоме  про  відомого…» 

 При вивченні творчості  В. Вітмена  даю можливість 

учням скласти власну презентацію на тему «Пісня 

про себе». 

 При вивченні теорії літератури  учні складають 

презентації на тему «Срібне століття. Акмеїзм.»  

«Кубізм в різних видах мистецтва» «Модернізм 

це…» 

 



Квест « Знайди відповідь у 

супермаркеті» 



 Подорож  музеями  письменника.   

 Під  час  вивчення   творчості О. Пушкіна, А . 

Міцкевича, М. Гоголя, М .Булгакова , Ф 

.Достоєвського запрошую  учнів  до віртуальних   

музеїв в  різних містах,    перегляд  експонатів  

яких  допомагає  наблизити  дітей  до розуміння  

життя  письменників. 

 Перегляд  фрагментів   фільмів  про  життя 

письменника  з  подальшим  розв’язанням  

проблемних  запитань (пропоную  учням  (6-11  

кл.) переглянути    уривки  кінофільмів  про 

письменників , їх долю. »Таємниця Гоголя»,  
«Адам Міцкевич», «Т. Лапа  та М. Булгаков»  і т. д. 

Після  чого  школярі  самостійно  роблять  

висновки  про  те,  як  формувався  характер  

поета, що  впливало  на  формування  

світогляду,  де  бралися  автором  сюжети  для  
творів  тощо. 



Запитання у відео 



У  майбутньому планується:    

 розробити методичні рекомендації щодо 

проведення уроків світової літератури з  

використанням ІКТ;  

 поповнити банк авторських інтерактивних 

комп’ютерних дидактичних ігор для використання 

на уроках світової  літератури у 5-11 класах;  

 підготувати методичні розробки системи уроків 

світової  літератури  у 5-11 класах з використанням 

мультимедійних презентацій. 

  





. 
Переваги  використання  ІКТ 

 Індивідуалізація  навчання 

 Інтенсифікація   самостійної  роботи  учнів 

 Зростання  обсягу  виконаних  за  урок  завдань 

 Розширення  інформаційних  потоків  при  використанні  Інтернет 

 Підвищення  мотивації  та  пізнавальної  активності  за  рахунок  різноманітності  форм  

роботи:  поставиш  вірно  пропущені  літери,  дасиш  відповіді  на  поставлені  запитання  -  

відкриєш  картинку  чи  почуєш музику  тощо.  Такі  заняття  викликають  у  дітей  емоційний  

підйом,  навіть  слабкі учні  охоче  працюють  з  комп’ютером 

 Інтегрування  звичайного  уроку  з   комп’ютером  дозволяє  частину  своєї  роботи  

перекласти  на  ПК  

Але,  поряд  з  плюсами,  виникають  і  різні  проблеми  як  при  підготовці  до  таких  уроків,  так  і  під  час  

їх  проведення  

Недоліки  та  проблеми  застосування  ІКТ 

 Велику  кількість  часу  потрібно  для  підготування  уроку  з  використанням  ІКТ. 

 Недостатня  комп’ютерна  грамотність  як  учнів,  так,  часто,  що  гріха  таїти,  і  учителів. 

 Не  вистачає  комп’ютерного  часу  на  всіх. 

 При  недостатній  мотивації  до  роботи  учні  часто  відволікаються    на  ігри, музику,  

перевірку  характеристик  ПК. 

 Фінансова  неспроможність  сільської  школи,  яка  самотужки  вирішує  проблему 

функціонування  Інтернету   у  її  стінах,  забезпечити  постійний  доступ  до  глобальної  

мережі,  аби  користуватись  нею   як  джерелом  отримання  інформації. 

  Існує  ймовірність,  що,  захопившись  застосуванням  ІКТ  на  уроках,  учитель  перейде  від  
розвивального  навчання  до  наочно-ілюстративного 



Кабінет 

 



Я активний  член Пласту 



Сама граю театрі.  Власним 

прикладом заохочую дітей до 

творчості. 



Люблю театр, часто їздимо 

з мої класом на вистави. 



Новорічний час 

Новорічні свята 



 Ми повинні завжди пам’ятати, що тримаємо у 

своїх  теплих долонях найдорожче – 

найкрихітніше  дитяче серце, щоб не 

зачерствіло воно, не обміліла душа ,  щоб в очах 

струменіли чисті джерела Доброти – наша 

учительська місія. 

     Чудовий світ літератури! Як багато дає 

людині книга! Вона вводить її у світ улюблених 

героїв, щедрих душею, рішучих  у вчинках, 

викликає бажання бути кращим, змінювати все 

навколо себе. 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 


