
В школі має бути цікаво дорослим, 

 тоді буде цікаво дітям 



Чоловська  

Ольга Сильвестрівна 
Вчитель світової літератури  

Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

Керівник секції світової літератури 

Борщівської філії МАН 

 

Успіх приходить до тих,  

хто докладає зусиль 

 і вірить у свої сили 

Створення ситуації 

успіху  як запорука 

розвитку  критичного 

мислення учня  

 



Цікаво 

Хочу дізнатися 

Я можу 

Я знаю 
Я вмію 

Я роблю висновки 

Створення  

позитивного  

мікроклімату 

Взаєморозуміння 

 вчителя  

і учнів 

Творча  

співпраця 



Запам’ятовування 

 матеріалу 

інтерпретувати 

дебатувати 

запитувати роздумувати 

творити вирішувати 

досліджувати 

Активно  

мислити 



Аналізувати інформацію 
Перевіряти і переосмислювати її 
Самостійно встановлювати істину 

Приймати рішення 
Аргументовано захищати свою позицію 

Мислити гнучко, динамічно 

Нагромадження 

 знань 

Констатація  

проблеми 
Доцільність і шляхи розв’язання проблем 

Формування умінь і навичок  

орієнтації в інформаційному просторі 



Високий  

рівень знань 

Застосування їх  

на практиці 

Вихованість  

засобами  

мистецтва слова 

Формування  

життєвої позиції 

Уміння  

розв’язувати  

проблеми 

Повага до  

інших народів 

Національна  

гідність  

і гордість 

+ 

+ 

+ + + 

Ставити 

 питання 

 Направляти  

        увагу  

 потрібне русло 

+ 
 

Вчити  

  самостійно 

     робити 

 висновки 

Знаходити 

  рішення 

Передавати  

власне бачення  

світу 

Мати  

особисту  

позицію 

Важливо! 



 

Літературна 

 освіта 

Урок  

світової  

літератури 

Літературний  

гурток 

Секція 

МАН 

Урок  

української  

літератури 



 На грані краси і потворності 

У нетривкому царстві запахів 



 Тонке мереживо жіночої душі 

Стежка до себе у лабіринтах долі 

Те, що торкнулося душі 



День казки для п’ятикласників 

“ За пазухою у казок” 

Літературне свято 

“І ми вертаємось у вічну казку до матерів” 

Літературний вечір 

“І загорається свіча” 



Всіх  - 84 



 
•  Пошук шляхів досконалості через євангельські мотиви 

•  Різноплановість використання жанру вірша у прозі    

    у творчості І.Тургенєва та О.Вайльда 

•  Свобода та несвобода слова у друкованих виданнях  

    Борщівщини 

•  Інтерпретація образу вовка у світовій літературі 

•  Нарцисизм у світовому мистецтві 

•  Владислав Єрко як ілюстратор казок Андерсена 

•  Київська феєрія В.Рогозинського “Медовий місяць  

   Михайла Булгакова” як фанфік 

•  Нонконформізм роману Дж.Д.Селінджера “Ловець у житі” 

•  Типи жіночих образів у народних казках 



 

    пСеСС 

Сербіна Анастасія, переможець всеукраїнського  

                               конкурсу “Пурпурові вітрила” 

Порощук Любов, диплом ІІІ ст. конкурсу “Твір,  

                               що залишив слід у моїй душі” 

Підгорна Наталія, учасник всеукраїнських  

                                 Булгаківських читань  

                                 “ М.Булгаков. Urbi et Orbi» 

Ванько Оксана, Мізюк Інна, учасники Круглого столу  

                              “Проблеми поетики Романтизму”  

                               у Київському Гуманітарному  

                               університеті  ім.Б.Грінченка 



 
  

-   член обласної, та голова районної творчої групи вчителів-філологів 

-   фіналіст ІІ етапу конкурсу «Вчитель року» 2008 та 2011 років 

-   член всеукраїнського клубу вчителів гуманітарних дисциплін  

-   член вчительського клубу «ЗЛ»  

-    куратор модуля «Духовне здоров’я» шкільного проекту «Острів 

здоров’я» 

-    учасник всеукраїнських  Булгаківських читань  у Києві та 

Гоголівських  читань у Кременчузі,  

-    за активної участі літературного гуртка та слухачів секції світової  

літератури МАН проведено 6 районних та 3 обласних семінари 

 



Журнал  

“Зарубіжна література  

в школах України” 

 

№2, 4, 7, 2007року 

№7-8, 2009 року 

№1, 4, 11, 2010 року 

№ 3, 2012 року,  

№4, 2013 року 

 

Учнівські роботи 

№3, 9, 2010 року 

Сайт шкільного кабінету  

світової літератури 

Профайл на  порталі Школа онлайн 



 

Хочеться, щоб пазли дитячих доль були 

яскравими і змістовними 

Для цього їм потрібно постійно рости 

Разом з тими, кого підіймаємо, 

                                            ростемо і ми самі 

Дякую за увагу! 


