Конкурсне випробування «Аналіз поетичного твору»
фінального етапу ІІ туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року» - 2021» у номінації «Українська мова і література»
Тривалість підготовки – 2 години, тривалість виступу – до 15 хвилин,
запитання журі – до 5 хвилин

Тема уроку української літератури у 10 класі – «Леся Українка.
Збірка поезій «На крилах пісень», її висока оцінка І. Франком.
Основні цикли поезій. Неоромантизм як основа естетичної позиції
Лесі Українки. «Contra spem spero!» як світоглядна декларація
сильної, вольової особистості. Символічність, романтичні образи,
образотворчий прийом контрасту. Призначення поета й поезії,
мужність ліричної героїні, автобіографічні мотиви («Слово, чому
ти не твердая криця…»). ТЛ: неоромантизм».
Мета: демонстрація учасницею конкурсу педагогічної майстерності з організації
аналізу та інтерпретації поетичного твору.
Формат: проведення фрагменту уроку.
Оцінюється:
- володіння методиками аналізу та інтерпретації поетичного твору;
- формування предметної компетентності, реалізація наскрізних змістових
ліній чинної програми з української літератури (емоційно-ціннісної,
літературознавчої, соціокультурної і компаративної);
- реалізація наскрізних змістових ліній, формування ключових
компетентностей учнів;
- доцільність та оптимальність обраних методів, прийомів, способів та
засобів;
- творчий підхід до формату проведення аналізу, візуалізації матеріалу тощо.
Предметна компетентність – літературна (культура читача)
Ключові компетентності учнів:
1) вільне володіння державною мовою, що передбачає вміння:
здійснювати комунікацію в усній та письмовій формі на основі знання функцій
мови, ресурсів (лексики, граматики) і норм сучасної української літературної
мови, типів мовної взаємодії, особливостей стилів мовлення інформаційних та
художніх текстів, медіатекстів тощо;
здобувати та опрацьовувати інформацію з різних (друкованих та цифрових,
зокрема аудіовізуальних) джерел у різних освітніх галузях і контекстах,
критично осмислювати її та використовувати для комунікації в усній та
письмовій формі, для обстоювання власних поглядів, переконань, суспільних і
національних цінностей;
відповідально, усвідомлюючи цінність української мови як мови взаємодії на
всій території держави, використовувати мовні засоби для досягнення особистих
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2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та
іноземними мовами, що передбачає вміння:
здійснювати комунікацію в усній та письмовій формі на основі знання функцій
мови, ресурсів (лексики, граматики) і норм мови, особливостей основних стилів
і жанрів мовлення, типів мовної взаємодії;
здобувати і опрацьовувати інформацію з різних (друкованих та цифрових,
зокрема аудіовізуальних) джерел, критично осмислювати її, використовувати в
усній та письмовій комунікації для обстоювання власних поглядів, переконань,
суспільних і національних цінностей;
відповідально використовувати мовні засоби для досягнення особистих і
суспільних цілей у життєвих та навчальних ситуаціях, творчого самовираження,
спираючись на особливості міжкультурної комунікації та досвід комунікації
державною мовою;
відповідно до ситуації ефективно виражати ідеї, почуття, пояснювати та
обговорювати факти, явища, події, обґрунтовувати свої погляди та переконання
в усній і письмовій формі у різних особистісних і соціальних контекстах
(побутових, навчальних, громадських тощо), спираючись на мовний і
мовленнєвий досвід, мовні норми у спілкуванні, соціокультурні реалії та
особливості міжкультурної комунікації;
3) математична компетентність, що передбачає здатність розвивати і
застосовувати математичні знання та методи для розв’язання широкого спектра
проблем у повсякденному житті; моделювання процесів та ситуацій із
застосуванням математичного апарату; усвідомлення ролі математичних знань і
вмінь в особистому та суспільному житті людини;
4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що
передбачають формування наукового світогляду; здатність і готовність
застосовувати відповідний комплекс наукових знань і методологій для
пояснення світу природи; набуття досвіду дослідження природи та
формулювання доказових висновків на основі отриманої інформації; розуміння
змін, зумовлених людською діяльністю; відповідальність за наслідки такої
діяльності;
5) інноваційність, що передбачає здатність учня реагувати на зміни та долати
труднощі; відкритість до нових ідей; ініціювання змін у класі, закладі освіти,
родині, громаді тощо; спроможність визначати і ставити перед собою цілі,
мотивувати себе та розвивати в собі стійкість і впевненість, щоб навчатися і
досягати успіхів;
6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення екологічних основ
природокористування, необхідності охорони природи, дотримання правил
поведінки на природі, ощадливого використання природних ресурсів, розуміння
контексту і взаємозв’язку господарської діяльності і важливості збереження
природи для забезпечення сталого розвитку суспільства;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає впевнене,
критичне і відповідальне використання цифрових технологій для власного
розвитку і спілкування; здатність безпечно застосовувати інформаційнокомунікаційні засоби в навчанні та інших життєвих ситуаціях, дотримуючись
принципів академічної доброчесності;
8) навчання упродовж життя, що передбачає здатність визначати і оцінювати
власні потреби та ресурси для розвитку компетентностей, застосовувати різні
способи розвитку компетентностей, знаходити можливості для навчання і
саморозвитку; спроможність навчатися і працювати в колективі та самостійно,
організовувати своє навчання, оцінювати його, ділитися його результатами з
іншими, шукати підтримки, коли вона потрібна;
9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії,
справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з
усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають:
спроможність діяти як відповідальний громадянин, брати участь у громадському
та суспільному житті, зокрема закладу освіти і класу, спираючись на розуміння
загальнолюдських і суспільних цінностей, соціальних, правових, економічних і
політичних принципів, ідей сталого розвитку суспільства, співіснування людей
та спільнот у глобальному світі, критичне осмислення основних подій
національної, європейської та світової історії, усвідомлення їх впливу на
світогляд громадянина та його самоідентифікацію;
виявлення поваги до інших, толерантність, уміння конструктивно
співпрацювати, співпереживати, долати стрес і діяти в конфліктних ситуаціях,
зокрема пов’язаних з різними проявами дискримінації; дбайливе ставлення до
особистого, соціального здоров’я, усвідомлення особистих відчуттів і почуттів,
здатність дослухатися до внутрішніх потреб; дотримання здорового способу
життя; розуміння правил поведінки та спілкування, що є загальноприйнятими в
різних спільнотах і середовищах та ґрунтуються на спільних моральних
цінностях; спроможність діяти в умовах невизначеності та багатозадачності;
10) культурна компетентність, що передбачає наявність стійкого інтересу до
опанування культурних і мистецьких здобутків України та світу, шанобливого
ставлення до культурних традицій українців, представників корінних народів і
національних меншин, інших держав і народів; здатність розуміти і цінувати
творчі способи вираження та передачі ідей у різних культурах через різні види
мистецтва та інші культурні форми; прагнення до розвитку і вираження власних
ідей, почуттів засобами культури і мистецтва;
11) підприємливість і фінансова грамотність, що передбачають ініціативність,
спроможність використовувати можливості та реалізовувати ідеї, створювати
цінності для інших у будь-якій сфері життєдіяльності; здатність до активної
участі в житті суспільства, керування власним життям і кар’єрою; уміння
розв’язувати проблеми; готовність брати відповідальність за прийняті рішення;
здатність працювати в команді для планування і реалізації проектів, які мають
культурну, суспільну або фінансову цінність, тощо.

