
частини складають годинниковий механізм. Мова моя тоді спокійніша, коли 

кожна людина не лише добра, але і споріднену собі всіма сторонами знаходить 

кожна людина не лише добра, але і споріднену собі всіма сторонами знаходить 

роботу. Се і є бути щасливим, пізнати себе чи свою природу, взятися за своє 

роботу. Се і є бути щасливим, пізнати себе чи свою природу, взятися за своє 

споріднене діло і бути з ним у злагоді з загальною потребою. Така потреба — 

споріднене діло і бути з ним у злагоді з загальною потребою. Така потреба — 

се благодійство і послуга. Не дивно, що в стародавніх римлян як потреба, так 

се благодійство і послуга. Не дивно, що в стародавніх римлян як потреба, так 

і благодійство означалося словом officium, тобто моральний обов’язок. Найдо-

і благодійство означалося словом officium, тобто моральний обов’язок. Найдо-

бріша людина тим неспокійніша і нещасніша, чим більшу посаду вона займає, 

бріша людина тим неспокійніша і нещасніша, чим більшу посаду вона займає, 

але до неї не народжена. Та й як їй не бути нещасною, коли загубила той скарб, 

але до неї не народжена. Та й як їй не бути нещасною, коли загубила той скарб, 

що дорожчий за все на світі: «Веселощі серця — життя для людини, і радість 

що дорожчий за все на світі: «Веселощі серця — життя для людини, і радість 

людська — є довгоденність» (Сірах). Як же не згубити, коли замість добрих по-

людська — є довгоденність» (Сірах). Як же не згубити, коли замість добрих по-

слуг лише ображає друзів і родичів, близьких і далеких, співвітчизників і чу-

слуг лише ображає друзів і родичів, близьких і далеких, співвітчизників і чу-

жоземців? Як не ображати, коли вона суспільству приносить шкоду? Як не за-
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бажання і старанності? Де ж візьмеш бажання без природи? Природа — всьому 

бажання і старанності? Де ж візьмеш бажання без природи? Природа — всьому 
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усієї машини, доки не довершиться справа, що сплітає творцеві своєму вінець 

радості. Коротко кажучи, природа наснажує до діла і зміцнює до праці, робля-

радості. Коротко кажучи, природа наснажує до діла і зміцнює до праці, робля-

чи її солодкою… Скажу тобі: коли бажаєш, щоб син твій охоче й безпомилково 
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єтність, а високе — губить? Не дивись, хто вище і хто нижче, хто видніше і не-

єтність, а високе — губить? Не дивись, хто вище і хто нижче, хто видніше і не-

знатніше, багатше і убогіше, але дивись на те, що з тобою споріднене. Вже ми 

знатніше, багатше і убогіше, але дивись на те, що з тобою споріднене. Вже ми 

казали, що без спорідненості все ніщо… Коли володар маєтків живе щасливо, 
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не тому він щасливий, що володіє ними: щастя до маєтків не прив’язане. Коли 
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Зовнішнє те, що лежить поза людиною: грунт, рід, чин тощо. Шукай, що хо-
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чеш, але не загуби світу. Шляхетний список лежить поза тобою, а ти поза ним 

чеш, але не загуби світу. Шляхетний список лежить поза тобою, а ти поза ним 

цілком можеш бути щасливий. Він без світу ніщо, а світ без нього — щось, 

цілком можеш бути щасливий. Він без світу ніщо, а світ без нього — щось, 

без чого не можна бути щасливим і в едемськім раю. …Моя розмова стосується 

без чого не можна бути щасливим і в едемськім раю. …Моя розмова стосується 

лише людинолюбних душ, чесних станів і благословенних видів промислу, які 

лише людинолюбних душ, чесних станів і благословенних видів промислу, які 

не суперечать божому і людському законові, а складають плодоносний церкви, 

не суперечать божому і людському законові, а складають плодоносний церкви, 

ясніше кажучи, суспільства, сад, як окремі частини складають годинниковий 

ясніше кажучи, суспільства, сад, як окремі частини складають годинниковий 

механізм. Мова моя тоді спокійніша, коли кожна людина не лише добра, але 

механізм. Мова моя тоді спокійніша, коли кожна людина не лише добра, але 

і споріднену собі всіма сторонами знаходить роботу. Се і є бути щасливим, піз-

і споріднену собі всіма сторонами знаходить роботу. Се і є бути щасливим, піз-

нати себе чи свою природу, взятися за своє споріднене діло і бути з ним у зла-

нати себе чи свою природу, взятися за своє споріднене діло і бути з ним у зла-

годі з загальною потребою. Така потреба — се благодійство і послуга. Не див-

годі з загальною потребою. Така потреба — се благодійство і послуга. Не див-

но, що в стародавніх римлян як потреба, так і благодійство означалося словом 
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УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
О. І. Борзенко, О. В. Лобусова

  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ «УРОК-ДІАЛОГ»
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ НА УРОЦІ ТА ВДОМА
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  ЕЛЕКТРОННА ВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА
ДЛЯ БЕЗКОШТОВНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ 

  ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКА 
  Віртуальна бібліотека
  Віртуальна картинна галерея
  Віртуальна фоно-, відеотека
  Тестові завдання до кожної теми для самоконтролю 

учнів

  МЕТОДИЧНА ОНЛАЙН-ПІДТРИМКА
У ФОРМІ АВТОРСЬКИХ ВЕБІНАРІВ 
НА INTERACTIVE.RANOK.COM.UA

КА
В 

ВИ ЗНАЄТЕСЬ НА ТОМУ, ЯК НАВЧАТИ, — 
МИ ЗНАЄМО,  ЯК ВАМ У ЦЬОМУ ДОПОМОГТИ!

  interactive.ranok.com.ua

Д651098У Мини-конспект «Укр. лит.» 9 кл. обороты обложки (2-3 стр.обл.) 02.2017



Учасник
конкурсного

 відбору проектів 
підручників 

для 9 класу ЗНЗ

Підручник для 9 класу
 загальноосвітніх навчальних закладів

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
О. І. Борзенко, О. В. Лобусова

  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКТ «УРОК-ДІАЛОГ»
ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РОБОТИ НА УРОЦІ ТА ВДОМА

  Робочий зошит
  Розробки уроків

  ЕЛЕКТРОННА ВЕРСІЯ ПІДРУЧНИКА
ДЛЯ БЕЗКОШТОВНОГО ЗАВАНТАЖЕННЯ 

  ІНТЕРНЕТ-ПІДТРИМКА 
  Віртуальна бібліотека
  Віртуальна картинна галерея
  Віртуальна фоно-, відеотека
  Тестові завдання до кожної теми для самоконтролю 

учнів

  МЕТОДИЧНА ОНЛАЙН-ПІДТРИМКА
У ФОРМІ АВТОРСЬКИХ ВЕБІНАРІВ 
НА INTERACTIVE.RANOK.COM.UA

КА
В 

ВИ ЗНАЄТЕСЬ НА ТОМУ, ЯК НАВЧАТИ, — 
МИ ЗНАЄМО,  ЯК ВАМ У ЦЬОМУ ДОПОМОГТИ!

  interactive.ranok.com.ua

Д651098У Мини-конспект «Укр. лит.» 9 кл. обороты обложки (2-3 стр.обл.) 02.2017



Передмова

У програмі для загальноосвітніх навчальних закладів «Україн
ська література. 5—9 класи» (зі змінами у 2016 році) зазначається, 
що в сьогоднішній освітній системі предмет «Українська література» 
набуває особливої актуальності й вагомості. 

Автори підручника «Українська література. 9 клас / автори — 
О. І Борзенко, О. В. Лобусова» цілком поділяють такий погляд 
на літературну освіту. У підручнику реалізовано діяльнісний підхід, 
розроблена система завдань, яка сприяє активній участі в навчаль
ному процесі кожного учня.

Даний посібник допоможе вчителям у роботі з підручником. 
Розробляючи мініконспект уроків української літератури з вико
ристанням підручника «Українська література. 9 клас / автори — 
О. І. Борзенко, О. В. Лобусова», автор посібника не лише приділив 
увагу методично зваженому розподілу навчальних годин за тема
ми, системному плануванню уроків розвитку мовлення, позаклас
ного читання, контролю знань, але продемонстрував, як провести 
цікавий й методично виважений урок на матеріалах підручника.

Учителі також можуть скористатися календарним планом, який 
розміщено на сайті interactive.ranok.com.ua.

Автор посібника до підручника та видавці сподіваються, що ця 
книга стане в пригоді як учителямпочатківцям, так і досвідченим 
учителям української літератури мови.

www.e-ranok.com.ua




