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Сприяння національному 
самоусвідомленню 
та стійкому відчуттю 
належності 
до європейської 
спільноти, формування 
соціальної 
та громадянської 
компетентності 

Розвиток творчих 
і комунікативних 
здібностей учнів, 
критичного мислення, 
культури полеміки, уміння 
аргументовано доводити 
власну думку 

Формування літературної 
компетенції, стійкого 
інтересу до української 
літератури як вагомого 
духовного спадку народу 

Формування 
гуманістичного світогляду, 
духовно багатої 
особистості з високими 
загальнолюдськими 
морально-етичними 
орієнтирами 
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Формування читацької 
культури учнів, розвиток 
у них естетичного смаку, 
уміння розрізняти явища 
високохудожньої 
та «масової» культури 

Розвиток навичок 
самоосвіти, бажання 
і спроможності вчитися 
впродовж життя 

Підвищення загальної 
освіченості учнів, 
ознайомлення їх 
із найвизначнішими 
взірцями художньої 
літератури 

Вироблення вміння компетентно орієнтуватися в інформаційно-
комунікативному сучасному просторі, застосовувати здобуті 
на уроках літератури знання, навички в практичному житті 

Зацікавлення учнів 
художнім твором як 
явищем мистецтва слова, 
«інструментом» пізнання 
світу й себе в ньому 
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Реалізація 
компетентнісного підходу 

Щоб учень мав змогу визначитися, яких 
компетентностей, потрібних для успішної 
самореалізації в навчанні, праці, житті, він має 
набути, на початку кожного розділу визначені 
навчальні завдання 

Літературознавчі 
терміни 
Літературознавчі терміни 
виділено кольором і подано 
в посторінковому словнику. 
Це допомагає швидко 
орієнтуватися в матеріалі, 
полегшує його 
запам’ятовування 

«Читацький 
практикум» 

Рубрику створено, щоб 
забезпечити активну роботу 
на уроці.  У ній подано тексти 
художніх творів і завдання 
для формування читацької 
та літературної компетентностей. 
Повні тексти творів розміщені 
на електронному  
освітньому ресурсі 
interactive.ranok.com.ua 

Теоретичний матеріал 
Теоретичний матеріал подано в цікавих 
літературознавчих нарисах, поділених 
на невеликі (до однієї сторінки) фрагменти 
із заголовками, які визначають тему розповіді. 
Кожен з таких фрагментів завершується низкою 
компетентнісно орієнтованих завдань 

Крім того електронний додаток 
до підручника містить: 

• Тести для формувального оцінювання 

• Відеолекції від авторів підручника,    
провідних спеціалістів з підготовки до ЗНО 

• Дидактичні матеріали 



Контакти: 

Головний редактор відділу (e-mail): 

Столій Ірина Леопольдівна 
kids@ranok.com.ua 

 



Видавництво «Ранок»: 

вул. Космічна, 21-а, м. Харків, 61145 

тел./факс: (057) 701-11-22, 

office@ranok.com.ua 

www.ranok.com.ua 

www.e-ranok.com.ua 

 

Відділ реалізації: 

тел./факс: (057) 727-70-80,  

е-мail: сommerce@ranok.com.ua 


