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Програма підвищення кваліфікації
науково-педагогічних і педагогічних працівників
(за видом освітньої послуги «Курс»)
Підвищення кваліфікації в «Дистанційній Академії» ВГ «Основа» проводиться
з урахуванням основних вимог Конституції України, Законів України «Про
освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність»,
постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019, р. № 800 «Порядок
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» із
змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року
N 1133, та інших нормативно-правових актів.
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Розробник: «Дистанційна Академія» ВГ «Основа».
Найменування: «Актуальні проблеми викладання зарубіжної
літератури відповідно до Концепції Нової української школи».
Авторка курсу: Фефілова Галина Євгенівна — вчителька зарубіжної
літератури вищої категорії, методистка, спікерка Всеукраїнських
вебінарів, авторка серії навчально-методичних посібників
видавничої групи «Основа», видавництва «Ранок», співавторка
підручників із зарубіжної літератури для 8–11-х класів — переможців
Всеукраїнського конкурсу підручників (2016–2019).
Анотація курсу
Програма навчального курсу «Актуальні проблеми викладання
зарубіжної літератури відповідно до Концепції Нової української
школи» призначена для вчителів зарубіжної літератури, які бажають
підвищити свою кваліфікацію, майстерність вчителя-словесника,
реалізують освітні програми основної та середньої загальної освіти на
підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої
освіти, з урахуванням нових Програм із зарубіжної літератури та
відповідно до Концепції Нової української школи (2016).
Проходження курсу допоможе Вам простежити історію розвитку
мистецтва слова, опанувати базові теоретико-літературні поняття,
удосконалити навички аналізу художніх творів, виховувати творчого
читача із самостійним критичним мисленням, високим естетичним
смаком і стійким інтересом до художньої літератури.
Мета вивчення зарубіжної літератури в школі — у процесі вивчення
перекладних художніх творів різних національних традицій —
формування молодого громадянина України, патріота свої держави
з планетарним мисленням; розвиток ключових і предметних
компетентностей особистості, здатної обрати для задоволення своїх
інтелектуальних, духовних, естетичних та соціальних потреб якісний
твір зарубіжної літератури (переклад чи оригінал), дати йому
адекватну оцінку, виявити власну читацьку рефлексію; заохочення
школярів до розширення кола читання, осягнення духовної значущості
та осмислення поетики літературних творів різних епох і країн;
поглиблення культурно-пізнавальних інтересів учнів, усвідомлення
ними виняткового значення художньої літератури в сучасному світі,
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націєтворчої функції художнього перекладу, ролі видатних вітчизняних
майстрів перекладу в поступу України; виховання в учнів поваги
до культурних надбань свого та інших народів; формування творчої
особистості з високим рівнем загальної культури, гуманістичним
світоглядом, активною життєвою позицією, національною свідомістю.
Мета курсу — підвищення рівня кваліфікації на основі дистанційних
технологій, отримання дієвих інструментів побудови сучасного уроку
зарубіжної літератури, розвиток творчого потенціалу, організаційної
культури, сфокусованої на розвитку кожного учня.
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Самостійні,
практичні
роботи

4

1

1

11

7

3

1

Модуль 3. Планування та
організація праці вчителя
зарубіжної літератури

8

4

3

1

Модуль 4. Особливості
вивчення теоретиколітературознавчих понять у
процесі викладання зарубіжної
літератури

7

3

3

1

Модуль 5. Розвиток культури
мовлення на уроках зарубіжної
літератури як складова процесу
формування літературної
компетентності сучасних учнів

6

3

2

3

Тест

Підсумковий контроль

2

2

Тест

Загальна кількість годин

36
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Тест
Тест

Модуль 2. Сучасний урок
зарубіжної літератури:
технології, методи, прийоми

Тест

Модуль 1. Вступ. Професійний
розвиток педагога: від
стандарту до інновацій

Тест

(тем)

Вид
контролю

Теоретичний
матеріал

6

Найменування модулей

Кількість
годин

Всього годин

Контроль

