
Семінар учителів зарубіжної літератури 

            09 грудня  2015 року на базі Лебединської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №5 відбувся міський семінар-практикум  учителів зарубіжної 

літератури та російської мови з проблеми «Діяльність учителів-

словесників в організації краєзнавчої роботи з учнями. Національно-

патріотичне виховання в сучасній школі». 

Метою його було ознайомитися із досвідом роботи вчителів зарубіжної  

літератури та російської мови ЗОШ №5 із вищевказаної теми, узагальнити та 

розповсюдити  досвід  роботи серед присутніх педагогів, розвивати навики 

словесників щодо методів, форм і засобів організації краєзнавчої роботи, 

національно-патріотичне виховання у практиці викладання російської мови та 

зарубіжної літератури, під час організації позаурочної діяльності. 

       Учителі ділилися досвідом із таких питань:  

- концепція національно-патріотичного виховання; 

- національно-патріотичне виховання на уроках зарубіжної літератури на 

основі проблемного вивчення художніх текстів; 

- патріотичне виховання школярів на уроках російської мови через 

реалізацію соціокультурної змістової лінії; 

- із практики впровадження елементів краєзнавства на уроках російської 

мови та зарубіжної літератури. 

Практичною частиною семінару були уроки зарубіжної літератури у 6 

класі, російської мови у 8 класі та літературні діалоги «Все начинается с 

любви» для учнів 11 класу. 

 На уроці «Ч.Діккенс «Різдвяна пісня у прозі». Значення образу Різдва у 

творі. Елементи фольклору» учні 6-А класу та вчитель зарубіжної літератури 

Лазненко З.В.  намагалися розкрити формулу, за якою люди стають щасливими. 

Учитель Спесива Г.Г. разом з учнями 8-А класу говорили про вулиці 

рідного міста, використовуючи односкладні речення, та визначали види, 

використаних синтаксичних конструкцій.  

А потім усі учасники семінару мали можливість поринути разом із 

Нездоймишапкою Т.М. та учнями 11 класу  у творчість «срібної доби» 



російської поезії. Присутні прослухали вірші М.Гумільова, А. Ахматової, 

М.Цвєтаєвої, В.Маяковського, С.Єсеніна, А.Кочеткова, Є.Асадова, 

Р.Рождественського, М.Кулішенко у прекрасному виконанні 

одинадцятикласників. Також на святі свої поезії прочитали вчителі школи 

Мокляк А.А., Бокоч С.В. та директор школи-інтернату для глухих дітей    

Удод А.В.  

           На заході були присутні і гості, які повели слухачів у чарівний світ 

музики (О.Балабан, учитель музичної школи , який виконав «Прелюдію» 

С.Рахманінова) та художнього мистецтва (Ю.В.Голод, науковий співробітник 

художнього музею, розповів про творчість Давида Бурлюка, ім’я якого 

пов’язане із Лебединщиною). 

Протягом усього свята глядачі мали можливість насолоджуватися 

чарівним співом учнів школи: Харова Вадима, Волинської Каріни - та 

шкільним хором (керівник Шелепова Л.П.). Зачарували своїм танком і 

Буркотенко Марія та Кізенко Владислав.  

А підсумковою частиною заходу стали слова: «Життя без любові – не 

життя, а існування. Без любові жити неможливо. Для того і дано людині душу, 

щоб любити».  

  За підсумками семінару були вироблені  рекомендації щодо організації 

краєзнавчої роботи з учнями та національно-патріотичного виховання у 

сучасній школі на уроках зарубіжної літератури та російської мови. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


