
Ігнатенко Ірина 
Іванівна 

Вчитель світової літератури 
• Педагогічний стаж: 37 роки
• Категорія: І категорія
• Педагогічне кредо: Всьому, що
необхідно знати, навчити не
можна, вчитель може зробити
тільки одне — вказати дорогу.
( Річард Олдінгтон )



Інноваційні технології на уроках світової 
літератури в системі розвитку особистості

Щоб побачити щось 
нове , треба 
зробити щось нове.

Г. Ліхтенберг

Розвиток творчої уяви 

Проблемне навчання

Використання 
випереджуючих завдань 
пошуково-практичного 
характеру 

Організація дискусії на 
уроках

Дослідницька діяльність

Організація проектної діяльності

Використання
інтерактивних форм і 
методів роботи

Науково – методична проблема:



Актуальність проблеми

• Інтерактивне навчання – це спеціальна 
форма організації пізнавальної діяльності, 
яка має конкретну мету – створити 
комфортні умови навчання, за яких кожен 
учень відчуває свою успішність, 
інтелектуальну спроможність. Навчальний 
процес відбувається через активну 
взаємодію всіх учнів, учитель та учень є 
рівноправними суб’єктами навчання.



взаємного 
інформаційного 

збагачення;

особистісно
орієнтованого 

навчання.

безпосередньої 
участі кожного 

учасника у  
навчальній 
діяльності;

В основі 
інтерактивного 

навчання лежать 
принципи:



Інтерактивне навчання сприяє:

формуванню навичок та вмінь предметних та 
загальнонавчальних;

створенню атмосфери взаємодії, 
співробітництва;

виробленню життєвих цінностей, 
компетентностей;

розвитку комунікативних якостей.



Зразки проектних робіт учнів (5-11клас)

9 клас Особливості  романтизму як художнього напряму



6 клас Узагальнюючий урок за твором Данієля Дефо
“Пригоди Робінзона Крузо”

Захист проектів «Як виглядає острів Робінзона Крузо?»



Як виглядає мій острів?
Які рослини і тварини на острові є?

Які три речі я б узяв із собою? Чому?
Яку б їжу готував?

Мої поради для тих, хто потрапив у скрутну життєву ситуацію.

Захист проектів «Мій острів»:



Карта подорожей Герди у 
пошуках Кая, робота учнів 5 

класу



Проектні роботи за казкою А. де Сент Екзюпері “Маленький 
принц”



Освіта та виховання в Ліліпутії
(очима дітей за романом Д. Свіфта “Мандри Гуллівера”)



Мій герб (за романом В. Скотта «Айвенго»)



Відкритий урок за 
новелою О’Генрі 

«Останній листок»



Інтегрований урок «Роберт Бернс –
поет і патріот»



Мультимедійна конференція “Романтизм у 
різних видах мистецтва” (9-11 класи)



Наші митці







Грамоти



• Кожен із нас має таланти. Хтось уже 
відкрив їх, а хтось ще шукає.

Вольтер

• Для людини з талантом і любов'ю до праці
не існує перешкод. 

Людвіг ван Бетховен

• В кожній людині є сонце. Тільки дайте йому
світити. 

Сократ


