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З ЛЮБОВ’Ю 
 до світу і життя; 
 
 до Богом даної нам 

Батьківщини; 
 
 до літератури і читання; 
 
 до курсу «Зарубіжна 

література»;  
 
 до тих, хто його розбудовував; 

 
 до тих, хто його розвиває 

сьогодні; 
 
 і, звичайно, до УЧНЯ, читача 

ХХІ століття, якому судилося 
відкрити цей підручник…   



Автори підручника 

канд. пед. н., доц. 

 старший викл. 

доктор пед. н., проф. 

доктор пед. н., проф. 

НПУ ім. М.П. Драгоманова 

Кафедра методики 
викладання світової 

літератури 



З любов’ю до 

учня-читача  

Підручник  пропагує 
читацькоцентричну 
парадигму  навчання, 

у центрі якої не 
художній текст, а 

читач, який сприймає і 
декодує цей текст, дає 

йому власну 
аргументовану оцінку. 

 



Підручник як 
справжня книга 
для читання, 
яка спонукає до 
власних думок, є 
цікавою, 
пізнавальною  і 
доступною для 
учня-читача. 

З любов’ю до  

учня-читача  



Наш підручник 
не тільки навчає, 

а й допомагає 
зрозуміти і 

розкрити себе  й 
навколишній світ 

через читання. 

З любов’ю до учня-читача  



«Відкритість», 
діалогічний та 
полемічний 
характер викладу 
матеріалу,  
доступність, 
ненав’язування 
певної точки зору 
– це наша 
принципова 
позиція.     

З любов’ю до 

учня-читача  



Ми пропонуємо 
школярам  стати  

співавторами 
літературних творів, 

які вони будуть  
читати,  їх 

своєрідними 
дописувачами у своїх 

думках і уяві. 

З любов’ю до учня-читача  



    

Україноцентричний підхід до навчання 

 
 

епіграфи 
українських 
авторів 

висловлювання 
українських  
дослідників 

відомості про 
пам’ятні   місця 

України ілюстрації 
українських 
художників 

матеріали про 
українських 
перекладачів 

З любов’ю до України 



Підручник презентує  твір 
як «незавершену 
завершеність», дає 
поштовх  для самостійних 
роздумів, вчить  
перекладати прочитане 
на  мову власних понять і 
вражень.  

З любов’ю до літератури 

і читання  



  образні назви 
розділів, статей 
про письменників; 

 
  епіграфи;  

 
  емоційний стиль 

викладу   
матеріалу; 
 

  роль деталей в 
оформленні 
підручника.  

Підручник як  книга для читання, що 
створена за  законами мистецтва:   

З любов’ю до літератури 

і читання  



Наголошення на ролі 
художнього перекладу та 
перекладачів 

   

Микола Зеров 

Юрій Жилко Григорій Косинка Микола Лукаш  

Дмитро Паламарчук 
Максим Рильський 

Іван Франко  

Михайло Чернявський 

Микола Бажан 

Григорій Кочур  

З любов’ю до України 



Увиразнення діяльності тих, хто стояв біля 
витоків курсу «Зарубіжна література» 

Дмитро 
Затонський  

Кіра Шахова  

Дмитро 
Наливайко  

Тамара Денисова 

Корифеї    
курсу 

З любов’ю до тих, хто  

розбудовував курс  

«Зарубіжна література» 



Основні рубрики підручника 

«До таємниць 
мистецтва 
слова» 

«Підсумовуємо 
вивчене» 

«У творчій 
майстерні 
письменника» 

«Читаємо, 
обговорюємо,  
розмірковуємо» 

З любов’ю до 

учня-читача  



 інформація     
про долю перекладів 
художніх творів;  
 
 про перебування 

письменників в Україні;  
 
 про творчі 

взаємозв’язки 
зарубіжних і українських 
письменників;  

 
 а також про 

особистостей, що 
популяризували світову 
літературу в Україні.  

Рубрика «Українські стежини зарубіжної літератури»: 

З любов’ю до 

України 



Рубрика «Літературні 

нотатки подорожнього»  

З любов’ю до світу і життя 

розкриває  
інформацію про 
пам’ятники і 
музеї, пов’язані з 
літературними  
подіями і 
явищами.  



Рубрика  
«Зі скарбниці літературно-критичної думки»: 

З любов’ю до літератури 

і читання  

містить висловлювання 
зарубіжних та вітчизняних 
учених та митців стосовно 
літературного явища, що 
розглядається.  



Живопис, графіка, 
скульптура, музика, 

театральне 
мистецтво, 

кінематограф і,  
власне, література 
репрезентовані як 

цілісний пласт 
культури певної 

епохи. 

Рубрика «Мистецькі передзвони»  

З любов’ю до літератури і 

читання  



Рубрика «Читачу ХХІ століття»: 

З любов’ю до  

учня-читача  

представлена цікава 
додаткова 
інформація щодо 
літературних творів, 
пов’язана з інтересами 
сучасних школярів 
(музика, комп’ютер, 
техніка, арт-мистецтво 
тощо). 



Рубрика «Дізнаємося про 

видатну особистість»: 

З любов’ю  до   світу  і 

життя 

презентовано 
відомості про  
особистостей, 
долі яких 
спонукають 
замислитися. 



 

Рубрика «Цитата для душі» 
містить такі 

висловлювання 
письменників, які 

захочеться 
перечитати і 
замислитися, 

прийняти для себе 
або вступити в 

дискусію.  

З любов’ю   до  

учня-читача  



Цікаві, інтерактивні, сучасні завдання  

за прочитаним твором 

запропонувати свій 
варіант  «дудла» 

намалювати афішу  
до вистави або 
обкладинку 

З любов’ю до  

учня-читача  

багато інших 

створити буктрейлер 
або постер 

підготувати 
режисерський 
коментар  

скласти 
кіносценарій 
фрагменту  твору 



Отже, читайте  
і розмірковуйте, 

не 
погоджуйтеся 

 і сперечайтеся,  
пізнавайте себе  
і навколишній 

світ разом із 
нашим 

підручником! 
 

З любов’ю  автори  підручника :  

О.Ісаєва,  Ж.Клименко,  А.Мельник, 

О. Бицько  та весь творчий колектив 

видавництва «Оріон». 


