
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-

жоземців? Як не ображати, коли вона суспільству приносить шкоду? Як не за-

шкодити, коли погано виконувати обов’язки? Як не буде погано, коли немає 

шкодити, коли погано виконувати обов’язки? Як не буде погано, коли немає 

завзятості і невтомної праці? Звідки ж з’явиться працелюбність, коли немає 

завзятості і невтомної праці? Звідки ж з’явиться працелюбність, коли немає 

бажання і старанності? Де ж візьмеш бажання без природи? Природа — всьому 

бажання і старанності? Де ж візьмеш бажання без природи? Природа — всьому 

початкова причина і рушійна сила. Вона і є матір’ю бажання. Бажання ж — за-

початкова причина і рушійна сила. Вона і є матір’ю бажання. Бажання ж — за-

початкування, схильність і рух. Бажання, за приказкою, сильніше неволі. Воно 

початкування, схильність і рух. Бажання, за приказкою, сильніше неволі. Воно 

прагне до праці і радіє з неї, як зі свого сина. Праця — живий і невсипущий рух 

прагне до праці і радіє з неї, як зі свого сина. Праця — живий і невсипущий рух 

усієї машини, доки не довершиться справа, що сплітає творцеві своєму вінець 

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 

чи її солодкою… Скажу тобі: коли бажаєш, щоб син твій охоче й безпомилково 

виконував свої обов’язки, мусиш сприяти йому під час вибору звання, відповід-

виконував свої обов’язки, мусиш сприяти йому під час вибору звання, відповід-

но до його якостей. Сто спорідненостей — сто звань, а всі почесні, як законні. 

но до його якостей. Сто спорідненостей — сто звань, а всі почесні, як законні. 

Хіба не знаєш, що маєтність — від чесно виконаних обов’язків, а не обов’язки 

Хіба не знаєш, що маєтність — від чесно виконаних обов’язків, а не обов’язки 

від маєтності залежать? Чи не бачиш, що низьке звання часто віднаходить ма-

від маєтності залежать? Чи не бачиш, що низьке звання часто віднаходить ма-

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, 

казали, що без спорідненості все ніщо… Коли володар маєтків живе щасливо, 

не тому він щасливий, що володіє ними: щастя до маєтків не прив’язане. Коли 

не тому він щасливий, що володіє ними: щастя до маєтків не прив’язане. Коли 

казати про володіння за спорідненістю, слід розуміти і види всіх зовнішностей. 

казати про володіння за спорідненістю, слід розуміти і види всіх зовнішностей. 

Зовнішнє те, що лежить поза людиною: грунт, рід, чин тощо. Шукай, що хо-

Зовнішнє те, що лежить поза людиною: грунт, рід, чин тощо. Шукай, що хо-

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 

Учасник конкурсного відбору проектів підручників
для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

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

У підручнику для 9 класу ми зберегли 
структуру та теоретико-методичні принципи
викладу матеріалу, які отримали схвалення 
експертів та вчителів у підручнику 
«Українська література. 8 клас» видавниц тва 
«Ранок» 

ПЕРЕВАГИ ПІДРУЧНИКА:
• Науковість і доступність викладу матеріалу
• Втілення компетентнісно орієнтованого 

підходу до навчання через систему компетентнісно 
орієнтованих завдань (КОЗ) до теоретичного матеріалу 
та текстів художніх творів

• Варіативність матеріалу, завдяки якій учитель має 
змогу вибору художнього твору для текстуального 
вивчення (в межах, визначених чинною програмою)

• Наявність навчально-методичного комплекту

НАДСИЛАЙТЕ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:
pidruchnik@ranok.com.ua

Теоретичні статті поділені 
на невеликі фрагменти 
із заголовками

Тексти художніх творівПосторінковій словник

Ілюстрації

Система компетентнісно орієнтованих 
завдань для формування ключових 
і предметних компетенцій

у 
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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



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
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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
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Урок №1

Тема: Роль і  місце літеРатуРи в  житті нації. твоРча 
індивідуальність митця. Художній твіР  — нова 
естетична дійсність, що «вбиРає» свій час і  є носієм 
загальнолюдськиХ цінностей

Мета: розглянути роль і  місце літератури в  житті нації, особливості та  етапи розвитку словесного 
мистецтва; розвивати уяву, уміння формулювати і  аргументувати власну думку; виховувати 
шанобливе ставлення до  національної літератури.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця уміє пояснювати відмінність усної словесності від «книж-

ної» літератури, усвідомлює національне і  вселюдське значення мистецтва.
Перебіг уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
Слово вчителя. За статтею «Література й національне життя» (Підручник, с. 5).

Робота в парі (групі). Опрацювання ілюстративного матеріалу підручника (Під-
ручник, с. 6, запитання № 7).

Робота в групі або самостійне виконання (Підручник, с. 6, запитання № 4).

Бесіда (Підручник, с. 6, запитання № 5, 6, 8).

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні працюють з матеріалом статті 
«Розвиток словесного мистецтва» (Підручник, с. 7).

Бесіда (Підручник, с. 7, завдання № 1–4).

Опрацювання понять з теорії літератури (Посторінковий словник підручника, с. 7).

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Бесіда. Пригадайте характерні риси фольклору і літератури.

Колективне виконання завдання (Підручник, с. 7, запитання № 5).

Слово вчителя. Однією з особливостей, що відрізняють літературні твори 
від фольклорних, є наявність автора. Як ви вважаєте, що може дати 
вивчення біографії автора для глибшого розуміння змісту його творів? 
Чи обов’язково літературні твори мають автобіографічну складову? Для 
відповіді учні можуть використовувати матеріал статті «Автор і художній твір» (Підручник, с. 8).

Бесіда (Підручник, с. 8, запитання № 1–5).

V. Закріплення вивченого
Бесіда (Підручник, с. 8, запитання № 6).

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Повторити матеріал (Підручник, с. 5–8).

yy Вивчити теоретичні поняття, записані в зошиті.

yy Творче письмове завдання на вибір учнів (Підручник, с. 8, завдання 7, 8).
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Урок № 2

Тема: ПРоцес виникнення фольклоРу. багатство і  Розмаїття 
укРаїнського фольклоРу. вічна таїна коХання у  Пісні 
«місяць на  небі, зiРоньки сяють»

Мета: окреслити час виникнення фольклору, його роль у  житті українського народу, визначити 
вплив усної народної творчості на  літературу, ознайомити учнів із  піснею «Місяць на  небі, 
зіроньки сяють», визначити її художні особливості, розвивати в  учнів, спостережливість, 
творчу уяву, виховувати любов до  народної пісенної лірики, шанобливе ставлення до  близь-
ких, ціннісне ставлення до  почуття кохання.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця знає про роль фольклору в  житті українського народу, 

його місце в  розвитку літератури, уміє розрізняти види й  жанри усної народної творчості, 
уміє аналізувати текст народної пісні.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Перевірка домашнього завдання. 

Зачитування кращих учнівських есе «Поезія — це завжди неповтор
ність, якийсь безсмертний дотик до душі».

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
Слово вчителя. Будьякий художній текст має свої джерела. А будьяка 
художня література бере свій початок у фольклорі — усній народній 
творчості. А коли виник фольклор? Які жанри з’явилися першими? 
Яку роль виконувала усна народна творчість у житті людей?

ІV. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Опрацювання статті «Коли виник 
фольклор?» (Підручник, с. 10, запитання 1-4).
Робота в парі. Скласти схему (або таблицю) «Жанрове розмаїття фолькло
ру» (за матеріалом підручника, с. 11), обговорення результатів роботи за запитан
нями (Підручник, с. 11, 12, запитання № 1–4).
Робота в групі. Опрацювання статті «Фольклор і література», визначення 
спільних і відмінних рис, а також меж упливу фольклору на літературу 
(Підручник, с. 12).
Робота з текстом художнього твору. Прослуховування тексту пісні, самостійне 
виразне читання учнями.
Бесіда (Підручник, с. 16, запитання № 1–6).

V. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Письмове виконання завдання (Підручник, с. 17, запитання № 7).

VІ. Закріплення вивченого
Прослуховування запису пісні, обговорення почутого (Підручник, с. 17, завдан-
ня № 8).

VІІ. Оголошення домашнього завдання
yy Підготувати виразне читання пісні, прочитати статтю «Вічна таїна ко
хання» (Підручник, с. 15–16).
yy Дослідити прислів’я (Підручник, с. 11, завдання № 6).
yy Довгострокові дослідження (Підручник, с. 12, завдання № 7, 8).
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Урок № 3
Тема: види Родинно-ПобутовиХ Пісень (ПРо коХання, ПРо 

сімейне життя). дРама зРадженого сеРця у  наРодній ліРиці 
(«цвіте теРен, цвіте теРен…»)

Мета: опрацювати види родинно-побутових пісень, ознайомити учнів із  текстом пісні «Цвіте терен, 
цвіте терен…», визначити її художні особливості.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця визначає види родинно-побутових пісень; уміє аналізувати 

текст народної пісні, визначати її мотив, тематику, художньо-поетичні засоби.
Перебіг уроку

І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Опрацювання цитати із рубрики «Україна і світ». Яке враження справили виступи 
Української республіканської капели під час гастролей у Європі? Який 
висновок можна зробити про роль пісенної спадщини у популяризації 
української культури у світі?
Перевірка домашнього завдання. Виразне читання пісні. Заслуховування учнів
ських відповідей.

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Опрацювання статті «Розмаїття на
родної лірики» (Підручник, с. 13). Складання схеми в зошиті.
Бесіда. До якої групи ліричних пісень слід віднести пісню «Місяць 
на небі, зіроньки сяють»?
Робота в парі. Складання схеми «Народні пісні про кохання» на матеріалі 
статті підручника (Підручник, с. 14).
Робота з текстом художнього твору. Прослуховування пісні «Цвіте терен, цвіте 
терен…». Виразне читання тексту учнями.
Бесіда (Підручник, с. 18, запитання № 1–4).
Самостійна (Підручник, с. 18, запитання № 5). Взаємоперевірка учнівських робіт, ко
регування, доповнення записів.

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Прослуховування пісні в запису. Які почуття, враження викликає ця пісня? Як 
впливає на слухача мелодія? Чи змінилося ваше сприйняття пісні після 
прослуховування у запису?

V. Закріплення вивченого
Обговорення цитати із рубрики «Україна і світ» (Підручник, с. 18). На яких особливостях 
українського фольклору наголошує автор висловлювання? Що ви мо
жете додати до характеристики українського фольклору після сьогод
нішнього уроку?

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Прочитати статтю «Художня майстерність народної лірики», відпові
сти на запитання (Підручник, с. 15, запитання № 1–4).
yy Підготувати виразне читання або виконання (за можливості) пісні «Цвіте 
терен…».
yy Дослідити багатозначність поняття терен в українській мові (Підручник, 
с. 19, запитання № 6).
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Урок № 4

Тема: культ РомантизованиХ Почуттів, сентиментальний Пафос, 
тРадиційна символіка наРодної Пісні «сонце низенько, 
вечіР близенько»

Мета: ознайомити учнів із  текстом Пісні «сонце низенько, 
вечіР близенько», з’ясувати значення Пісень ПРо коХання, 
Розвивати вміння аналізувати Художні особливості 
ліРичниХ текстів, ПоРівнювати твоРи РізниХ видів 
мистецтва, виХовувати любов до  наРодної Пісні, 
фоРмувати естетичний смак.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця уміє аналізувати текст народної пісні, визначати її мотив, 

тематику, художньо-поетичні засоби.
Перебіг уроку

І. Організаційний етап. Перевірка домашнього завдання

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
Бесіда за ілюстрацією на с. 19 (репродукцією картини А. Куїнджі «Вечір на Україні»). Що зображе
но на картині? Яка пора року, який час доби? Які барви переважають 
на картині? Який настрій викликає цей твір мистецтва?

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Слово вчителя. Уведення учнів у художній світ пісні «Сонце низенько, вечір 
близенько». Прослуховування тексту твору. Виразне читання поетич
ного тексту учнями.

Аналіз художнього твору (Підручник, с. 20, запитання № 1–5).

Робота в групах. Письмове виконання завдання (Підручник, с. 21, запитання № 6), скла
дання таблиці або схеми з результатами дослідження. Представлення 
робіт, обговорення.

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Прослуховування пісні в обробці композитора М. Лисенка.

Робота з ілюстративним матеріалом підручника (Підручник, с. 21, запитання № 7).

V. Закріплення нового матеріалу, формування навичок його застосування
Розповідь учителя або самостійне опрацювання учнями статті «Значення пі
сень про кохання» ((Підручник, с. 21).

Бесіда (Підручник, с. 21, запитання № 1–3). Які цінності, окреслені в народних піс
нях про кохання, ви хотіли би зберегти у своєму житті?

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Підготувати виразне читання або виконання (за можливості) пісні «Сонце 
низенько, вечір близенько».

yy Виконати письмово завдання (Підручник, с. 21, запитання № 4).

yy Довгострокові завдання (Підручник, с. 21, запитання № 5–6).
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Урок № 5

Тема: тематичні та  стильові особливості, сюжет, геРої 
укРаїнськиХ балад. тРагедія втРати в  баладі «ой летіла 
стРіла»

Мета: ознайомити учнів із  поняттям «балада», проаналізувати жанрові, стильові та  художні осо-
бливості народних балад, розглянути текст твору «Ой летіла стріла», навчити учнів пояс-
нювати символіку ключових образів балади, розвивати уміння аналізувати художні тексти, 
залучати учнів до  активного вивчення фольклорної спадщини.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця уміє розкрити зміст поняття «балада»; аналізує тексти 

за змістом і стильовими особливостями; пояснює драматизм твору, специфічність закінчення.
Перебіг уроку

І. Організаційний етап. Перевірка домашнього завдання
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Бесіда. Чи знайоме вам поняття «балада»? Що воно, на вашу думку, озна
чає?

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Опрацювання статті «Жанрові та ху
дожні особливості народної балади». Складання схеми чи таблиці «Ба
лади і ліричні пісні: спільне і відмінне».
Робота з текстом художнього твору. Самостійне читання учнями тексту балади 
«Ой летіла стріла».
Бесіда. Визначте тему, ідею балади. Яку інтонацію прочитання зумовлює 
трагічний зміст твору. Визначте роль трикратних повторів в організації 
художнього тексту.
Виразне читання балади учителем і учнями.

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Слово вчителя. Поясніть, як ви розумієте символічність образів трьох зо
зуль? Поміркуйте, чому перша «сіла в головоньках» і від її сліз «Дунай 
розлився»? Хто зображений в образі другої зозулі, яка сіла «край сер
денька» і наплакала «слізок криницю»? Якими виразами говориться 
про горе третьої героїні? Чи є воно таким же глибоким, як в інших? 
Свою думку підтвердьте цитатами з тексту.

V. Закріплення вивченого
Бесіда. У чому полягає драматизм твору? Поясніть специфічність закін
чення балади.

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Опрацювати конспект уроку, підготувати виразне читання тексту ба
лади.
yy З’ясувати символічне значення образу зозулі в українському фольклорі 
(за матеріалом рубрики «Досліджуємо самостійно»), відповісти на запитання (Підручник, 
с. 25).
yy Індивідуальне завдання 1 учневі (підготувати коротке повідомлення про систему сторожової при-
кордонної служби в козацькі часи).
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Урок № 6

Тема: класифікація балад (легендаРні, істоРичні, сімейні, любовні 
та  ін.). обРаз наРодного заХисника у  баладі «ой на  гоРі 
вогонь гоРить»

Мета: проаналізувати тематичне розмаїття народних балад, ознайомити учнів із  текстом балади 
«Ой на  горі вогонь горить», проаналізувати символіку образів балади, зокрема образ на-
родного захисника, розвивати вміння аналізувати художні особливості ліричних творів, ви-
ховувати шанобливе ставлення до  історичного минулого рідної країни, здатність співчувати 
і  співпереживати.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця розрізняє види балад; аналізує тексти за  змістом і  сти-

льовими особливостями; пояснює драматизм твору, специфічність закінчення, реалістичне 
і  фантастичне в  баладі, усвідомлює значення давньої культурної спадщини свого народу.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап. Перевірка домашнього завдання
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Виступ учня з індивідуальним повідомленням про систему сторожової при
кордонної служби у козацькі часи.

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Розповідь учителя про реалії, зображені в баладі «Ой на горі вогонь горить» 
(Підручник, с. 25).
Робота з текстом художнього твору. Самостійне читання учнями тексту баллди, 
підготовка до виразного читання (Підручник, с. 26).
Бесіда (Підручник, с. 26, 27, запитання № 1–9. Занотувати відповідь на  запитання № 8 (с. 27) у зо
шитах).
Робота в парах (групах). Письмове виконання завдання (Підручник, с. 27, запитан-
ня № 10).

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Дослідницька робота (Підручник, с. 27, запитання № 11, 12).
Опрацювання статті «Вплив народних балад на літературу» (Підручник, с. 27–28).

V. Закріплення вивченого
Бесіда (Підручник, с. 28, запитання № 7–10).

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Вивчити напам’ять одну баладу або пісню (на вибір).
yy Систематизувати вивчену тему за завданнями рубрики «Повторюємо 
та узагальнюємо»
yy Виконати творчі завдання 13–14, с. 28 (на вибір учня).
yy Підготувати проект (рубрика «Готуємо проект», с. 28 підручника).

Урок № 7

Тема: уРок Розвитку мовлення №1 усний твіР «секРети світової 
слави укРаїнської Пісенної ліРики»
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Урок № 8
Тема: укРаїнська сеРедньовічна літеРатуРа Хі—ХV ст. Розвиток 

Писемності Після ХРещення Руси-укРаїни (988 Р.). 
найдавніші РукоПисні книги київської Русі (остРомиРове 
євангеліє, ізбоРник святослава)

Мета: ознайомити учнів із  відомостями про найдавніші книги Київської Русі, розвивати в  учнів іс-
торичне мислення, виховувати гордість за  культурні надбання свого народу.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця розуміє роль християнства (Біблії) в  духовному житті укра-

їнського народу; має уявлення про найдавніші книги Київської Русі.
Перебіг уроку

І. Організаційний етап
Виразне читання напам’ять текстів народних пісень і балад. Заслуховування 
кращих учнівських творів «Секрети світової слави української пісенної 
лірики».

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу

Розповідь учителя або самостійне опрацювання учнями матеріалу (Підручник, 
с. 31 «Розвиток писемності»).
Бесіда (Підручник, с. 30, запитання № 1–4).
Доповідь підготовленого учня про життя і діяльність просвітників Кирила і Ме
фодія, про появу писемності у Київській Русі.
Робота з ілюстративним матеріалом (Підручник, с. 30, 31).
Бесіда. Про яке ставлення до діяльності Кирила і Мефодія говорить той 
факт, що вони визнані святими?
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Опрацювання статті (складання письмового 
конспекту) «Найдавніші українські книги» (Підручник, с. 31). Обговорення її 
змісту за запитаннями № 1–5.

ІV. Закріплення вивченого
Дискусійне обговорення (Підручник, с. 31, завдання № 6).

V. Оголошення домашнього завдання
yy Прочитати біблійні легенди про Вавилонську вежу, про Мойсея ((Підруч-
ник, с. 34, 36).

Урок № 9
Тема: ПеРекладна літеРатуРа. біблія як святе Письмо й  Художній 

текст. укРаїнські ПеРеклади біблії. легенди ПРо вавилонську 
вежу, ПРо мойсея

Мета: поглибити знання учнів про Біблію, її релігійне й  мистецьке значення в  житті українсько-
го народу, проаналізувати легенди про Вавилонську вежу, про Мойсея, розвивати кругозір 
учнів, виховувати в  них шанобливе ставлення до  пам’яток релігії й  мистецтва, толерантне 
ставлення до  різних точок зору.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця: розуміє роль християнства (Біблії) в  духовному житті 

українського народу; знає про біблійні книги в  давній Україні; знає перекладачів Біблії укра-
їнською мовою; переказує і  тлумачить біблійні легенди, притчі.
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Перебіг уроку
І. Організаційний етап. Перевірка домашнього завдання

Бесіда. Коли зародилася українська писемна література? Якою мовою 
укладалися перші українські книги? Які витоки має книжна україн
ська мова? Хто насамперед займався виготовленням книжок?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
Слово вчителя. Перші українські книги виготовлялися для церковних бого
служінь. Тож основним джерелом для книг Київської Русі була Біблія.
Розповідь учителя або самостійне опрацювання учнями матеріалу «Біблія 
та її основні частини» (Підручник, с. 32). Складання конспекту (у формі схеми чи 
плану).
Обговорення цитати із рубрики «Коментар фахівця» (Підручник, с. 33).
Як ви розумієте твердження, що «Біблія освячує і санкціонує своїм ав
торитетом сам принцип людської творчості»?
Слово вчителя на основі матеріалу «Переклади Біблії. Релігійне й мистець
ке значення книги»(Підручник, с. 32). Учні конспектують важливу інформа
цію в зошитах.

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з текстом художнього твору. Ви прочитали вдома текст біблійної легенди 
про Вавилонську вежу.
Бесіда (Підручник, с. 34, запитання № 1–3, 5).
Робота з ілюстративним матеріалом підручника (Підручник, с. 35).

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Робота з текстом художнього твору. Переказ уривків із легенди про Мойсея.

V. Закріплення вивченого
Бесіда (Підручник, с. 36, запитання № 1–11).

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Прочитати притчу про блудного сина.
yy Творче завдання (Підручник, с. 34, завдання № 5).

Урок № 10
Тема: ПРитча ПРо блудного сина. викоРистання біблійниХ 

тем, сюжетів, мотивів, обРазів у  світовій та  укРаїнській 
літеРатуРаХ

Мета: актуалізувати поняття «притча», опрацювати зміст біблійної притчі про блудного сина, 
з’ясувати її підтекст, розвивати вміння усебічно аналізувати алегоричний підтекст творів.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця переказує і  тлумачить біблійні легенди, притчі; пізнає 

й  засвоює християнську мораль: ідеали правди, чесності, патріотизму, скромності, лю-
бові до  ближнього; поважає літератури інших народів, зокрема стародавнього Сходу як 
невід’ємного чинника у  становленні української національної культури, усвідомлює універ-
сальність євангельських істин людського буття.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап. Перевірка домашнього завдання

Літературний диктант за текстом притчі про блудного сина.

www.e-ranok.com.ua



10

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
Бесіда. Поділіться своїми враженнями від прочитаного тексту. Чи помі
тили ви жанрові особливості цього твору?

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Опрацювання понять з теорії літератури. Запис у зошити визначення поняття 
п ритча за матеріалом статті «Притча про блудного сина» (Підручник, с. 37).
Бесіда (Підручник, с. 38, запитання № 2–7).
Робота з підручником. Опрацювання статті «Біблія і література» (Підручник, с. 38).

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Дискусійне обговорення (Підручник, с. 38, запитання № 8).

V. Закріплення вивченого
Проблемне запитання. Чому, на вашу думку, Біблія має такий великий вплив 
на світову культуру?

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Підготуватися до контрольної роботи.
yy Довгострокове завдання. Підготувати проект (Підручник, с. 39).

Урок № 11
Тема: контРольна Робота №1 за  темою «встуП. Родинно-Побутові 

Пісні. давня літеРатуРа»

Урок № 12
Тема: літоПиси як істоРико-Художні твоРи. «Повість вРеменниХ 

літ» - ПеРший укРаїнський літоПис. «Поученьє володимиРа 
мономаХа», «києво-ПечеРський ПатеРик»

Мета: ознайомити учнів зі  специфікою літописів як історико-літературних творів, розглянути «По-
вість минулих літ» як надзвичайно цінне історичне джерело і високохудожній текст, з’ясувати 
ідейно-тематичний зміст «Поученьє Володимира Мономаха», проаналізувати «Києво-Печер-
ський Патерик» як зразок житійної літератури.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця називає основні пам’ятки оригінальної літератури; уміє 

пояснити значення давніх літописів для збереження відомостей про життя, культуру, звичаї 
наших пращурів.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Розповідь учителя або заздалегідь підготовленого учня про історичний контекст роз
витку середньовічної української літератури (Підручник, с. 39).

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Опрацювання понять з теорії літератури на матеріалі статті «Давній літопис 
як жанр» (Підручник, с. 39).
Робота з посторінковим словником підручника. Опрацювання поняття «літопис». (Під-
ручник, с. 39).
Робота з теоретичним матеріалом підручника (Підручник, с. 40).
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Бесіда (Підручник, с. 40, завдання № 1–5).
Складання схеми «Характерні риси літопису».
Опрацювання інформації з рубрики «Україна і світ» (Підручник, с. 41). Про що свідчить вели
ка кількість перекладів «Повісті минулих літ» різними європейськими 
мовами?
Самостійне опрацювання учнями матеріалу. Складання тез матеріалу статті «Образ 
державного діяча в «Повчанні дітям» Володимира Мономаха» (Підручник, 
с. 41, 42).
Колективна перевірка і доопрацювання тез статті.
Дискусійне обговорення (Підручник, с. 42, запитання № 6).
Розповідь учителя або самостійне опрацювання статті про Києво-Печерський Патерик (Підручник,  
с. 42, 43).

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Запитання для обговорення. На яких перевагах пам’ятки наголошує Іван Фран
ко? (Підручник, с. 43, матеріал рубрики «Коментар фахівця»).

V. Закріплення вивченого
Складання схеми «Жанри давньої української літератури».

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Опрацювати конспект уроку. Дати відповіді на запитання (Підручник, с. 43, 
запитання № 1–6).
yy Творче завдання. Скласти розповідь про Володимира Мономаха (Підручник, с. 42, 
завдання № 7).

Урок № 13
Тема: «слово о  Полку ігоРевім»  — давньоРуська Пам’ятка, 

ПеРлина укРаїнського ліРо-еПосу. істоРична основа 
твоРу. ПеРеклади і  ПеРесПіви його в  ХіХ—ХХ ст. Питання 
автоРства

Мета: ознайомити учнів з  давньоруською літературною пам’яткою «Слово о  полку Ігоревім», її іс-
торичною основою, розглянути історію її відкриття, проаналізувати питання авторства, ви-
ховувати повагу до  історичного минулого нашого народу, до  його культурних пам’яток

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця знає історію відкриття пам’ятки «Слово о  полку Ігоревім», 

основні гіпотези авторства, історичну основу, про її переклади та  переспіви.
Перебіг уроку

І. Організаційний етап
Перевірка домашнього завдання. 
Усне (або письмове) опитування учнів (Підручник, с. 43, запитання № 1–6).

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
Опрацювання цитати з рубрики «Україна і світ» (Підручник, с. 49). Про які спільні 
риси «Слова о полку Ігоревім» з іншими названими творами ідеться 
у цитованому висловлюванні?

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з текстом художнього твору. Виразне читання тексту «Слова…» (Підручник, 
с. 45).
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Бесіда. Як автор характеризує свого попередника — співця Бояна? Як 
описує його поетичний дар? Як, на відміну від Бояна, вирішив розпо
вісти про Ігорів похід автор «Слова»? Визначте рядки, якими схаракте
ризовано воїнів. У яких рядках сказано про готовність воїнів до битви? 
Яке знамення побачив Ігор перед походом? Чи зупинило воно його? За
читайте слова князя.
Опрацювання ілюстративного матеріалу підручника (Підручник, с. 47). Який момент походу 
зображений на картині М. Реріха? Які кольори переважають? Який на
стрій створює полотно?
Робота з текстом художнього твору. Виразне читання тексту. Аналіз перебігу по
дій у творі.

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Робота в парі (групі). Опрацювання теоретичного матеріалу підручника (Підруч-
ник, с. 49). Складання стислого конспекту статті. Перевірка повноти кон
спекту за допомогою запитань (Підручник, с. 50, запитання № 1–5).
Самостійне опрацювання учнями статті підручника «Переклади й переспіви 
«Слова о полку Ігоревім»» (Підручник, с. 54).

V. Закріплення вивченого
Взаємоперевірка учнями рівня засвоєння за запитаннями (Підручник, с. 54. запитання № 1–3).

VІ. Скласти сенкан про «Слово про похід Ігорів».
VІІ. Оголошення домашнього завдання

yy Прочитати повний текст «Слова о полку Ігоревім» (у перекладі М. Рильського).
yy Скласти цитатний план тексту.
yy Дібрати цитати для характеристики образів руських князів.
yy Творче завдання (Підручник, с. 50, завдання № 6 «Виявляємо творчі здібності»).
yy Індивідуальне завдання. (Підручник, с. 50, завдання № 3 рубрики «Досліджуємо самостійно»).

Урок № 14
Тема: особливості комПозиції та  стилістичниХ засобів «слова 

о  Полку ігоРевім». обРази РуськиХ князів у  твоРі. наскРізна 
ідея ПатРіотизму

Мета: розглянути особливості композиції та  стилістичних засобів «Слова…», проаналізувати об-
рази руських князів, визначити ідейний зміст пам’ятки, звернути увагу на  її патріотичне 
спрямування, розвивати навички характеристики образів художнього твору, формувати ро-
зуміння «золотої середини» у  вчинках людини.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця виразно й  усвідомлено читає поему, уміє переказувати 

і  коментувати сюжет «Слова…»; уміє характеризувати образи руських князів, особливості 
композиції твору, стилістичні засоби; розвиває навички визначення основної ідеї.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап

Перевірка домашнього завдання.
Зачитування цитатного плану поеми. Обговорення, вдосконалення написаного. За
слуховування повідомлення учня «Яким я уявляю автора «Слова…»».
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ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
Опрацювання цитати з рубрики «Коментар фахівця» (Підручник, с. 54). Яка риса, 
на думку літературознавця Дмитра Чижевського, є найхарактернішою 
для «Слова о полку Ігоревім»?

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Бесіда. Що слід розуміти під поняттям «композиція літературного тво
ру»? З яких компонентів вона складається? Назвіть сюжетні і позасю
жетні елементи композиції літературного твору. У складеному цитатно
му плані «Слова…» визначте окремо сюжетні і позасюжетні елементи.
Перегляд мультимедійної презентації (результат роботи над проектом заздалегідь підготовленого 
учня) за основними композиційними елементами твору (завдання, с. 50).
Слово вчителя. Ідейні настанови автор реалізує через образи героїв твору. 
Це насамперед образи руських князів.
Робота в групах. Проаналізувати образи князів (Ігоря, Всеволода, Святосла
ва, інших князів), включити у характеристику дібрані вдома цитати.
Доповіді за результатами роботи груп.

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Проблемне запитання. Яка ідея є центральною у творі?

V. Закріплення вивченого
Що становить тематичну основу твору? Визначте ідею «Слова о полку 
Ігоревім». Якою у творі постає Руська земля?

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Підготувати виразне читання «Слова…», перечитати «плач Ярославни».
yy Індивідуальні дослідницькі завдання (проаналізувати роль окремих символічно-міфологічних образів, 
підготувати повідомлення).
yy Визначити фрагменти, які містять описи природи.

Урок № 15
Тема: символічно-міфологічні обРази «слова о  Полку ігоРевім» 

та  їХнє значення. Поетичність обРазу яРославни. 
фольклоРні мотиви. Роль Пейзажу в  РозгоРтанні сюжету

Мета: проаналізувати символічно-міфологічні образи «Слова…», образ Ярославни, окреслити 
фольклорні мотиви, визначити роль пейзажу в  розгортанні сюжету, формувати усвідомлення 
вічних загальнолюдських цінностей.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця уміє характеризувати образ княгині Ярославни, образ 

Руської (української) землі, символічно-міфологічні образи, фольклорні мотиви.
Перебіг уроку

І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів. Перевірка домашнього завдання.
ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу

Опрацювання статті «Особливості стилю» (Підручник, с. 53)
Заслуховування виступів учнів про роль міфологічних символів (Під час виступів учні роблять записи 
в зошитах). Обговорення, оцінювання виступів.
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Робота з текстом художнього твору. Виразне читання «плачу Ярославни»
Бесіда. У якому місті перебуває Ярославна? У чому причина її туги? 
Із якими птахами порівнює її автор? Якими дієсловами автор виражає 
її стан? До кого звертається Ярославна з проханням допомогти її чоло
вікові? Які художні засоби переважають у її словах?
Робота з ілюстративним матеріалом підручника (Підручник, с. 53, В. Перов «Плач Ярославни»). Які 
риси образу Ярославни підкреслив художник? Яку роль відіграють ви
користані на полотні кольори?
Порівнюємо твори різних видів мистецтва (Підручник, с   52, завдання № 4).
Розповідь учителя про фольклорні мотиви у творі. Конспектування найважливіших 
відомостей.

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Опрацювання статті «Природа у «Слові о полку Ігоревім» (Підручник, с. 53).
Робота в парах (групах). Узагальнення матеріалу «Образ природи у «Слові»» 
у вигляді плану письмового твору. Під час роботи учні використовують 
цитати з домашнього завдання.

V. Закріплення вивченого
Слово вчителя (на матеріалі статті підручника, с. 54).
Підсумки уроку (Підручник, с. 54, завдання № 4).

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Скласти письмовий твір (Підручник, с. 54, завдання № 4).
yy Творче завдання. Письмове есе «Розглядаючи картини майстрів» (за ілюстратив-
ним матеріалом підручника на с. 49, 51.).

Урок № 16
Тема: укРаїнська літеРатуРа доби Ренесансу і  доби баРоко. 

Розвиток книгодРукування і  ПеРші дРуковані книги 
в  укРаїні. баРокова Поезія, ПРоза і  дРаматуРгія

Мета: ознайомити учнів з  особливостями розвитку української літератури доби Ренесансу і  Бароко, 
першими друкованими книгами, проаналізувати українську поезію, прозу і  драматургію цьо-
го періоду.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця називає перші друковані книги в  Україні; має уявлення 

про епохи Ренесансу і  Бароко; розуміє значення видатних діячів української культури цьо-
го часу; має уявлення про козацькі літописи, «Історію русів», про вертеп як вид давнього 
 те атрального мистецтва.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап

Перевірка домашнього завдання. Зачитування учнями творчих робіт.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя (за вступною частиною до статті на с. 53 підручника).
ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу

Робота з теоретичним матеріалом підручника (Підручник, с. 55). Складання плану статті.
Опрацювання понять з теорії літератури (Підручник, с. 56–58, посторінковий словник).
Розповідь учителя або самостійне опрацювання учнями матеріалу (Підручник, с. 56–58).
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ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Бесіда (Підручник, с. 56, 57).
Опрацювання цитати з рубрики «Коментар фахівця» (Підручник, с. 53).
Робота в групах. Опрацювання матеріалу підручника, складання конспекту 
у зручній формі (тези, таблиця, план, схема). І група — «Барокова поезія» (Під-
ручник, с. 57, 58), ІІ група — «Барокова проза» (Підручник, с. 58, 59), ІІІ група — 
«Барокова драматургія» (Підручник, с. 59, 60).
Заслуховування доповідей. Обговорення. Доповнення конспектів.

V. Закріплення вивченого
Закінчити речення: «Ренесанс — це …», «Бароко — це …»

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Знати конспект уроку.
yy Прочитати вірші І. Величковського.
yy Довгострокове завдання. Підготувати проект (Підручник, с. 58, 60).

Урок № 17
Тема: Позакласне читання. куРйозні віРші і. величковського
 Оголошення домашнього завдання

yy Прочитати статтю про Григорія Сковороду (Підручник, с. 62), скласти план.

Урок № 18
Тема: гРигоРій сковоРода. життя і  твоРчість філософа, 

ПРосвітителя, Поета. його ХРистиянські моРально-етичні 
ідеали, біблійна основа твоРчості. віРші «всякому місту  — 
звичай і  ПРава», «De libertate» (зі зб. «сад божественниХ 
Пісень»)

Мета: ознайомити учнів із  життєвим і  творчим шляхом Г. Сковороди, розглянути основні філософ-
ські ідеї мислителя, проаналізувати вірші «Всякому місту  — звичай і  права», «De libertate», 
розвивати критичне мислення, виховувати толерантність, почуття патрiотизму.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця знає і  вміє розповісти про життя Г. Сковороди; уміє про-

аналізувати зміст його поезій; уміє сформулювати власне розуміння й  актуальність для сьо-
годнішнього життя положень філософії Г. Сковороди.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап

Перевірка домашнього завдання. Взаємоопитування учнів.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
Бесіда. Що здивувало вас у розповіді про Григорія Сковороду? Що здалося 
незвичайним?

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Розповідь учителя або самостійне опрацювання учнями матеріалу (Підручник, с. 62).
Бесіда (Підручник, с. 63, запитання № 1–4).
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Робота з текстом художнього твору. Виразне читання вірша «Всякому місту зви
чай і права» (Підручник, с. 64).
Бесіда (Підручник, с. 65, запитання № 1–8). Дискусійне обговорення (запитання № 9).
Робота з текстом художнього твору. Виразне читання вірша «De libertate» (Підручник, 
с. 65).
Бесіда (Підручник, с. 65, запитання № 1–4, с. 66, запитання № 5, 6).

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь.
Розгорнуті аргументовані відповіді на запитання (Підручник, с. 66, завдання № 6, 7).

V. Закріплення вивченого
Порівнюємо твори різних видів мистецтва (Підручник, с. 66, завдання № 8).

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Вивчити напам’ять поезію «Всякому місту — звичай і права».
yy Творче завдання. Розглянути афоризми Григорія Сковороди, виписати п’ять 
на вибір, пояснити їхній зміст.

Урок № 19
Тема: Повчальний ХаРактеР і  Художні особливості зб. «байки 

ХаРківські». байка «бджола та  шеРшень» як ілюстРація 
учення сковоРоди ПРо самоПізнання і  «сРодний тРуд»

Мета: розглянути ідейно-тематичний зміст байки «Бджола та  Шершень», визначити відображені 
в  ній ідеї про самопізнання і  «сродний труд», формувати в  учнів осмислення важливості 
для становлення і  реалізації себе як особистості ідей самопізнання та  гармонії зі  світом.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця уміє проаналізувати зміст його творів; уміє сформулювати 

власне розуміння й  актуальність для сьогоднішнього життя положень філософії Г. Сковороди.
Перебіг уроку

І. Організаційний етап
Перевірка домашнього завдання. Виразне читання напам’ять вірша «Всякому 
місту — звичай і права».

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
Слово вчителя. Талановитий філософ висловлював свої погляди у віршах, 
філософських трактатах, а також у байках.
Бесіда. Що ви знаєте про байку як жанр літератури? Який елемент 
є обов’язковим у байці? Що таке алегорія? Де і коли зародився жанр 
байки? Хто вважається першим байкарем?

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Уведення учнів у художній світ твору. Виразне читання тексту байки «Бджола 
та Шершень» (Підручник, с. 67).
Бесіда (Підручник, с. 68, запитання № 1–6).

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Визначте вислови з байки, у яких, на вашу думку, яскраво і стисло ви
ражена головна думка, запишіть у зошити.
Робота в групах. Визначте, які філософські ідеї виражені в кожному з ви
вчених творів Г. Сковороди. Свої спостереження викладіть у таблиці:
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Назва твору Філософська ідея

«Всякому місту звичай і права»
«De libertate»
«Бджола та Шершень»

V. Закріплення вивченого
Розповідь учителя або самостійне опрацювання учнями матеріалу. (Підручник, с. 69, стаття «Зна-
чення й актуальність творчості Г. Сковороди»)

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Підготуватися до контрольної роботи за темою «Давня українська літе
ратура» (Підручник, с. 70, запитання рубрики «Повторюємо та узагальнюємо»).
yy Творче завдання. Написати твір на одну з тем на вибір учня (Підручник, с  .69, за-
вдання № 1, 4).

Урок № 20
Тема: контРольна Робота за  темою «Пам’ятки оРигінальної 

літеРатуРи княжої Руси-укРаїни. укРаїнська літеРатуРа доби 
Ренесансу і  доби баРоко»

Урок № 21
Тема: укРаїнська літеРатуРа як нова, новочасна. основні 

Художні наПРями (класицизм, Романтизм, Початкові 
фоРми Реалізму; буРлескна стильова течія). твоРчість 
і. котляРевського  — новий етаП у  Розвитку національного 
самоусвідомлення. істоРія Появи «енеїди»

Мета: дати учням знання про роль і  місце нової української літератури в  житті нації, особливос-
ті та  художні напрями нової української літератури, етапи розвитку словесного мистецтва; 
розвивати уяву, уміння формулювати і  аргументувати власну думку; виховувати шанобливе 
ставлення до  національної літератури.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця знає про становлення нової української літератури; нази-

ває найвизначніших письменників цього часу; знає про життя і  творчість І. Котляревського; 
розуміє його роль у  розвитку української літератури, розвитку національного самоусвідом-
лення.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя. За статтею «На шляху до національного відродження» (Під-
ручник, с. 72).
Робота з підручником. Визначення компетенцій, яких мають набути учні, 
опрацьовуючи тему (Підручник, с. 71).

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Літературний процес» (Підручник, с. 72–73).
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Бесіда за запитаннями (Підручник, с. 72, запитання № 1–4; с. 73 запитання № 1–3).
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Літературні напрями та течії» (Підручник, с. 74).
Опрацювання понять з теорії літератури (Посторінковий словник підручника, с. 74).
Бесіда за запитаннями (Підручник, с. 74, запитання № 1–6).
Робота з теоретичним матеріалом підручника (Підручник, с. 75, 76).
Бесіда за запитаннями (Підручник, с. 76, запитання № 1–3).

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Робота в парах (групах). Опрацювання матеріалу рубрики «Україна і світ» (Під-
ручник, с. 72).
Колективне виконання завдання (Підручник, с. 73, завдання № 4).
Робота з ілюстраціями (Підручник, с. 72, 73. 75).

V. Закріплення вивченого
Колективне виконання завдання (Підручник, с. 74, завдання № 7; с. 73, запитання № 4).

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Повторити матеріал підручника (с. 71–74).
yy Вивчити теоретичні поняття, записані в зошиті.
yy Творче письмове завдання (Підручник, с. 76, завдання № 5).
yy Прочитати уривки з поеми І. Котляревського «Енеїда» (Підручник, с. 77– 93).

Урок № 22
Тема: національний колоРит «енеїди» і. котляРевського, 

зобРаження в  Поемі життя всіХ веРств сусПільства, алюзії 
на  укРаїнську істоРію

Мета: розглянути провідні проблеми твору, відображення в  поемі життя всіх верств суспільства; 
розвивати навички аналізу образів та  художніх особливостей твору; виховувати шанобливе 
ставлення до  національної літератури, історії.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця аналізує розділи «Енеїди» (на вибір учителя); визначає 

провідні проблеми і  мотиви твору; характеризує героїв поеми.
Перебіг уроку

І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя. За статтею «Ідейнотематична основа поеми» (Підручник, с. 94).
Перевірка домашнього завдання
Бесіда (Підручник, с. 76, завдання № 1, 2, 3, 5; с. 93, завдання № 1, 2).

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Побут та етнографія в «Енеїді» (Підручник, с. 94, 95).
Бесіда (Підручник, с. 94, завдання № 1, 2, 3, 4).
Робота в парах (групах). Виконання завдання рубрики «Досліджуємо самостій
но» (Підручник, с. 95, завдання № 5, 6, 7).

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Колективне виконання завдання (Підручник, с. 94, завдання № 7).
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Робота з ілюстраціями (Підручник, с. 94, 95).

V. Закріплення вивченого
Колективне виконання завдання (Підручник, с. 74, завдання № 7; с. 73, запитання № 4).

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Повторити матеріал підручника (с. 93–96).
yy Творче письмове завдання (Підручник, с. 76, завдання № 5).
yy Скласти таблицю «Український світ в «Енеїді».
yy Вивчити напам’ять уривок з поеми «Енеїда» (на вибір).

Урок № 23
Тема: утвеРдження наРодної моРалі в  «енеїді» і. котляРевського 

(каРтини Пекла). буРлескний гумоР, наРодна укРаїнська 
мова як ХаРактеРні Риси Поеми

Мета: продовжувати розглядати провідні проблеми твору, розвивати навички аналізу образів 
та  художніх особливостей твору; розвивати критичне мислення, сприяти формуванню актив-
ної життєвої позиції; виховувати шанобливе ставлення до  національної літератури, історії.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця аналізує розділи «Енеїди» (на вибір учителя); визначає 

провідні проблеми і  мотиви твору; характеризує героїв поеми.
Перебіг уроку

І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя. За статтею «Жанрові ознаки «Енеїди» (Підручник, с. 93).
Перевірка домашнього завдання. Обговорення складеної учнями таблиці «Укра
їнський світ в «Енеїді».

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Бесіда (Підручник, с. 93, завдання № 3).
Опрацювання понять з теорії літератури (Підручник, с. 93).
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Своєрідність сюжету» (Підручник, с. 95, 96).
Бесіда (Підручник, с. 96, завдання № 1, 2).
Робота в парах (групах). Виконання завдання рубрики «Досліджуємо самостій
но» (Підручник, с. 96, завдання № 3).
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Образи Енея і троянців» (Підручник, с. 96, 97).
Бесіда (Підручник, с. 97, завдання № 1–5).
Робота в парах (групах). Виконання завдання рубрики «Досліджуємо самостій
но» (Підручник, с. 97, завдання № 3).
Робота з текстом твору. Виразне читання картин пекла (Підручник, с. 80–84).
Бесіда (Підручник, с. 98, завдання № 1–4).
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Мова, засоби гумору» (Підручник, с. 98, 99).
Бесіда (Підручник, с. 99, завдання № 1–4).

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Колективне виконання завдання (Підручник, с. 99, завдання № 5).
Робота з ілюстраціями (Підручник, с. 94, 95).
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V. Закріплення вивченого
Колективне виконання завдання (Підручник, с. 99, завдання № 8; с. 73, запитання № 4).

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Повторити матеріал підручника (с. 96–99).
Творче завдання (на вибір) (Підручник, с. 99, завдання № 6, 7).
yy Прочитати твір І. Котляревського «Наталка Полтавка» (Підручник, с. 100–109).

Урок № 24
Тема: соціально-Побутова дРама «наталка Полтавка» 

і. котляРевського  — ПеРший твіР нової укРаїнської 
дРаматуРгії. її довготРивале сценічне життя

Мета: розглянути провідні проблеми твору, розвивати навички аналізу драматичного твору, його 
художніх особливостей; сприяти розвитку критичного мислення, позитивного ставлення 
до  життя.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця аналізує проблеми твору, його жанрові ознаки.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя. За статтею «Історія створення й сценічне життя» (Підручник, 
с. 100).
Перевірка домашнього завдання
Вікторина «Перевірте, чи уважні ви читачі» на матеріалі тексту п’єси 
І. Котляревського «Наталка Полтавка».

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Тема й жанр» (Підручник, с. 100).
Бесіда (Підручник, с. 110, завдання № 1–3).
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Риси класицизму і сентименталізму у п’єсі» (Підручник, с. 110, 111).
Бесіда (Підручник с. 111, завдання № 1–3, 5).
Робота в парах (групах). Виконання завдання рубрики «Досліджуємо самостій
но» (Підручник, с. 111, завдання № 4).
Обговорення результатів роботи в парах.

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Робота в парах (групах). Складання таблиці «Риси класицизму, сентименталіз
му та фольклору в «Наталці Полтавці».
Обговорення результатів роботи в парах.

V. Закріплення вивченого
Колективне виконання завдання (Підручник, с. 111, завдання № 5).

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Повторити матеріал підручника (с. 110–111).
yy Виписати цитати для характеристики персонажів п’єси.
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Урок № 25
Тема: тоРжество наРодної етики в  дРамі «наталка Полтавка» 

і. котляРевського. наталка як уособлення кРащиХ Рис 
укРаїнської жінки

Мета: розвивати навички аналізу образів п’єси, вміння складати порівняльну характеристику; ви-
значати художні особливості драматичного твору; розвивати критичне мислення; сприяти 
формуванню активної життєвої позиції; виховувати шанобливе ставлення до  національної 
літератури;

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця робить порівняльну характеристику дійових осіб п’єси, їх-

ніх життєвих позицій; пояснює роль і  функцію пісень у  драмі; уміє розкрити значення твор-
чості І. Котляревського в  українському культурному відродженні.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя. На початку ХІХ століття в репертуарі українських театрів 
переважали драми західноєвропейських і російських авторів. Написа
них українською мовою п’єс було обмаль, їх демонстрували переважно 
в любительських виставах. Назріла потреба в нових українських дра
матичних творах. Аби хоч частково її задовольнити, Котляревський на
писав «Наталку Полтавку» й «Москалячарівника». Прем’єрна вистава 
з великим успіхом пройшла на полтавській сцені в 1819 році. «Наталка 
Полтавка» стала першою ластівкою нової української драматургії. Їй 
судилася щаслива сценічна доля. За життя автора драма виставлялася 
не лише в Полтаві, а й у Харкові, Києві, Москві, Петербурзі, в інших 
містах Російської імперії. Над нею працювали славетні корифеї Марко 
Кропивницький, Михайло Старицький, Микола Садовський. Видатний 
композитор Микола Лисенко створив на її основі оперу. У ролі Наталки 
виступали знамениті Марія Заньковецька, Марія СадовськаБарілотті, 
Оксана Петрусенко. «Наталка Полтавка» й сьогодні залишається окра
сою української драматичної й оперної сцени.
Перевірка домашнього завдання (здійснюється в ході уроку).

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Опрацювання статті «Персонажі «На
талки Полтавки» (Підручник, с. 111).
Бесіда (Підручник, с. 112, завдання № 1–9).
Порівняльна характеристика образів (Підручник, форзац, пам’ятка № 5).
1. Установіть, що спільного між персонажами: в інтелектуальному роз

витку (інтелект, освіта, погляди на світ і людину, життєва мета); у духовному розви
тку (ставлення до людей, позитивні й негативні якості характеру); у соціальному плані 
(матеріальне становище, професія, заняття).

2. Визначте, що відрізняє персонажів.
3. З’ясуйте, яким є ставлення автора до образів.
4. Висловте власне ставлення до персонажів.
Дискусія (Підручник, с. 112, завдання № 10).
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Опрацювання статті «Пісенні партії 
(Підручник, с. 111).
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Бесіда. Якими за походженням є пісні в «Наталці Полтавці»? Звідки ав
тор запозичив пісню «Сонце низенько, вечір близенько»? Хто її вико
нує? Хто виконує пісню «Всякому городу нрав і права…»?

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Колективне виконання завдання (Підручник, с. 113, завдання № 4, 5).
Робота з ілюстраціями (Підручник, с. 111, 112).
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Опрацювання статті «Значення твор
чості Івана Котляревського (Підручник, с. 113).

V. Закріплення вивченого
Колективне виконання завдання (Підручник, с. 113, завдання № 6–8).

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Повторити матеріал підручника (с. 110–113).
yy Творче завдання (на вибір) (Підручник, с. 113, завдання № 9).
yy Прочитати повість Г. КвіткиОснов’яненка «Маруся» (Підручник, с. 131).

Урок № 26
Тема: гРигоРій квітка-основ’яненко  — батько укРаїнської 

ПРози, один із  ПеРшиХ у  євРоПі «твоРців людової Повісті» 
(і. фРанко). Повість «маРуся»: гуманістичний Пафос, 
ХРистиянські ідеали, етногРафічне тло твоРу

Мета: дати уявлення про творчий шлях Г. Квітки-Основ’яненка; розглянути провідні проблеми тво-
ру, розвивати навички аналізу художнього твору; його художніх особливостей; сприяти роз-
витку критичного мислення, моральності.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця знає основне із  життя і  творчості письменника; розуміє 

причини написання перших творів російською мовою і  необхідність його виступів на  захист 
рідної мови; має уявлення про художні засоби сентименталізму, християнські ідеали пові-
сті «Маруся»; уміє характеризувати образи персонажів твору, визначати його композиційні 
особливості та  проблематику; висловлює міркування про поведінку та  моральні пріоритети 
героїв твору; дискутує про сенс людського життя, справжнє кохання й  вірність; оцінює зна-
чення Г. Квітки-Основ’яненка для розвитку української культури і  духовності.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя. Григорій КвіткаОснов’яненко відчутно вплинув на розвиток 
нашого письменства. Його повість «Маруся» визначила провідну тему 
української літератури — життя простої людини, її людську гідність, 
душевна краса кращих представників українського народу.
Перевірка домашнього завдання (здійснюється в ході уроку).

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Григорій КвіткаОснов’яненко» (Підручник, с. 114).
Бесіда (Підручник, с. 115, завдання № 1–4).
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Робота в парах (групах). Виконання КОЗ (Підручник, с. 111, завдання № 5).
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Сентименталізм та його особливості» (Підручник, с. 115).
Робота з посторінковим словником підручника (с. 39). Опрацювання поняття «сенти
менталізм».
Бесіда (Підручник, с. 115, завдання № 1–5).
Слово вчителя. Художні можливості сентименталізму КвіткаОснов’яненко 
підпорядкував власному задумові. Він хотів написати твір, що не ви
кликав би сміх, як «Енеїда» Котляревського, а заохочував читачів 
до поважних роздумів та піднесених емоцій.
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Авторський задум» (Підручник, с. 116).
Бесіда (Підручник, с. 116, завдання № 1–3).
Робота в парах (групах). Опрацювання теоретичного матеріалу «Джерела пові
сті «Маруся» (Підручник, с. 116).
Обговорення результатів роботи в парах.

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Дискусійне запитання (Підручник, с. 116, завдання № 4).

V. Закріплення вивченого
Колективне виконання завдання (Підручник, с. 116, завдання № 6).

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Повторити матеріал підручника (с. 114–116).
yy Виписати цитати для характеристики персонажів повісті.

Урок № 27
Тема: утілення моРального й  естетичного ідеалів в  обРазі 

головної геРоїні Повісті «маРуся». інші ПеРсонажі твоРу, 
комПозиція Повісті

Мета: поглибити уявлення про сентименталізм, повість «Маруся» як твір сентименталізму, хрис-
тиянські ідеали повісті та  проблематика; розвивати навички аналізу художнього твору, його 
композиційних особливостей; сприяти розвитку критичного мислення, моральності, усвідом-
ленню необхідності соціально активної позиції в  житті.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця має уявлення про художні засоби сентименталізму, христи-

янські ідеали повісті «Маруся»; уміє характеризувати образи персонажів твору, визначати його 
композиційні особливості та  проблематику; висловлює міркування про поведінку та  мораль-
ні пріоритети героїв твору; дискутує про сенс людського життя, справжнє кохання й  вірність; 
оцінює значення Г. Квітки-Основ’яненка для розвитку української культури і  духовності.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя. Автор присвятив твір дружині, Анні Григорівні Квітці, яка 
була його найпершою читачкою й порадницею. Вихована в жіночому 
інституті, вона захоплювалась французькою сентиментальною прозою. 
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Можливо, саме вона й вплинула на вибір теми повісті. Кохання в сен
тименталізмі — ключова тема, яка дозволяє зрозуміти людину, її ду
шевні якості. Це щире почуття двох сердець має здолати всі перешкоди, 
пройти крізь випробування, щоб вважатися справжнім. Не випадково 
автор поєднав тему кохання з темою смерті — яка являє собою най
тяжче випробування.

Перевірка домашнього завдання (здійснюється в ході уроку).

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Nематична основа повісті» (Підручник, с. 129).

Бесіда (Підручник, с. 129, завдання № 1–2).

Робота в парах (групах). Виконання КОЗ (Підручник, с. 129, завдання № 3).

Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Сюжетнокомпозиційні особливості» (Підручник, с. 129, 130).

Бесіда (Підручник, с. 130, завдання № 1–5).

Письмове виконання завдання (Підручник, с. 130, завдання № 6). Обговорення виконаного 
завдання.

Слово вчителя. В образі Марусі втілено народний моральний ідеал. Зовні 
вона схожа на звичайну сільську дівчину, однак при цьому відзнача
ється особливою душевною красою.

Аналіз персонажа (Підручник, с. 131, завдання № 1–3).

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Робота в парах (групах) (Підручник, с. 130, завдання № 1, 2).

V. Закріплення вивченого
Запитання рубрики «Запрошуємо до дискусії»(Підручник, с. 131).

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Повторити матеріал підручника (с. 128–131).

yy Завдання рубрики «Готуємо проект» (Підручник, с. 131).

Урок № 28

Тема: контРольна Робота.  
контРольний Письмовий твіР

Урок № 29

Тема: Позакласне читання
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Урок № 30
Тема: ідейно-Художні особливості Романтизму, його зв’язок 

з  ідеями ПРосвітництва, з  національним РуХом. осеРедки 
Романтичного РуХу на  слобожанщині, чеРнігівщині 
й  Полтавщині, у  заХідній укРаїні («Руська тРійця»)

Мета:  дати уявлення про розвиток романтизму в  Україні, допомогти учням усвідомити, що роман-
тик  — духовно багата, творча Людина; вчити виразно читати та  коментувати твори поетів-
романтиків.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця знає про розвиток романтизму в  Україні, уміє виразно чи-

тати поезії, визначfти головні мотиви, коментувати їх у  зв’язку з  художніми особливостями 
і  народнопісенною лірикою.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Перевірка домашнього завдання (здійснюється в ході уроку).
ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу

Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Романтизм і романтичний герой» (Підручник, с. 132).
Бесіда (Підручник, с. 132, завдання № 1–5).
Опрацювання понять з теорії літератури (Підручник, посторінковий словник, с. 132).
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Романтизм і національне життя» (Підручник, с. 133).
Бесіда (Підручник, с. 133, завдання № 1–3).
Пошукове завдання (Підручник, с. 133, завдання № 4).
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Тематика й жанри літератури романтизму» (Підручник, с. 133. 134).
Бесіда (Підручник, с. 134, завдання № 1–4).

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Робота в парах (групах) (Підручник, с. 134, завдання № 5).

V. Закріплення вивченого
Бесіда (Підручник, с. 134, завдання № 6).

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Повторити матеріал підручника (с. 130–134).
yy Прочитати твори поетівромантиків, підготувати повідомлення про 
 поетів, твори яких найбільше сподобалися.

Урок № 31
Тема: твоРчість Поетів-Романтиків (л. боРовиковський, П. гулак-

аРтемовський, є. гРебінка, м. костомаРов, а. метлинський, 
в. забіла, м. ПетРенко, о. афанасьєв-чужбинський, 
м. шашкевич)

Мета: поглибити знання учнів про розвиток романтизму в  Україні, допомогти учням усвідомити, 
що романтик — духовно багата, творча kюдина; вчити виразно читати та коментувати твори 
поетів-романтиків.

Обладнання: підручник.
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Очікувані результати: учень / учениця знає про розвиток романтизму в  Україні, уміє виразно чи-
тати поезії, визначити головні мотиви, коментувати їх у  зв’язку з  художніми особливостями 
і  народнопісенною лірикою.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Перевірка домашнього завдання (здійснюється в ході уроку).

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Поетиромантики» (Підручник, с. 135–137).
Бесіда (Підручник, с. 137, завдання № 1–9).
Виразне читання творів українських поетівромантиків.
Повідомлення про їхні життєві та творчі шляхи.
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Значення творчості поетівромантиків» (Підручник, с. 137).
Пошукове завдання (Підручник, с. 137, завдання № 1).

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Робота в парах (групах) (Підручник, с. 137, завдання № 2).

V. Закріплення вивченого
Бесіда (Підручник, с. 134, завдання № 6).

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Повторити матеріал підручника (с. 135–137).
yy Ознайомитися з творами письменниківземляків.

Урок № 32
Тема: літеРатуРа Рідного кРаю

Урок № 33
Тема: ПетРо гулак-аРтемовський  — ПеРший байкаР-класик 

укРаїнської літеРатуРи. байка-казка «Пан та  собака»: 
алегоРичність обРазу собаки, глибоке сПівчуття 
безПРавному селянству, осуд десПотизму та  сваволі 
Панів. Романтичні мотиви балади «Рибалка» П. гулака-
аРтемовського

Мета: дати уявлення про творчий шлях митця, проблематику його творів; допомогти учням усвідоми-
ти моральні цінності, які обстоює автор; виробляти навички виразно читати, коментувати твори.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця знає найголовніше з  біографії митця; уміє визначити 

алегорію в  сюжеті байки «Пан та  Cобака»; пояснює художні засоби змалювання поведінки 
 дійових осіб; визначає романтичні мотиви балади «Рибалка».

Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Перевірка домашнього завдання (здійснюється в ході уроку).
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ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Творча діяльність письменника» (Підручник, с. 138).
Бесіда (Підручник, с. 138, завдання № 1–5).
Бесіда за змістом твору. Чому твір «Пан та Собака» визначають як байкуказ
ку? За рахунок чого автор розгорнув свій твір? До якої проблеми звер
нувся письменник? Які риси втілює алегоричний образ, використаний 
автором? У чому полягає мораль байки?
Робота в парах (групах). Виконання завдання рубрики «Досліджуємо самостійно» (Підручник, с. 143. 
завдання № 7).
Виразне читання байки «Пан та собака» (Підручник, с. 138–142).Підготуйтеся до виразного 
читання в особах байки «Пан та Собака». Які особливості характерів 
героїв треба врахувати читцям? Поміркуйте, як передати зміни, які 
відбуваються з героєм байки.
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Балада «Рибалка» (Підручник, с. 143).
Бесіда (Підручник, с. 144, завдання № 1, 2).
Виразне читання балади (Підручник, с. 144, 145).
Бесіда (Підручник, с. 145, завдання № 1–4).
Пошукове завдання (Підручник, с. 145, завдання № 5).

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Робота в парах (групах) (Підручник, с. 145, завдання № 6–8).
Порівнюємо твори різних видів мистецтва (Підручник, с. 145, завдання № 10).

V. Закріплення вивченого
Бесіда. (Підручник, с. 145, завдання № 9).

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Повторити матеріал підручника (с. 138–145).
yy Підготувати виразне читання творів П. ГулакаАртемовського.

Урок № 34

Тема: євген гРебінка. збіРка байок «малоРосійські ПРиказки». 
викРиття несПРаведливості кРіПосницького судочинства, 
мотиви моРальної вищості Поведінки ПРостого наРоду 
в  байці «ведмежий суд»

Мета: дати уявлення про творчий шлях митця, проблематику його творів; допомогти учням усві-
домити моральні цінності, які обстоює автор; виробляти навички виразного читання та  ко-
ментування творів.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця знає найголовніше з  біографії митця; уміє визначити але-

горію в  сюжеті байки «Ведмежий суд»; пояснює художні засоби змалювання поведінки ді-
йових осіб.
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Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя. У романтизмі особливої цінності набуває людська особис
тість. Розкриваються її багатогранність і глибина, не лише світлі, 
а й темні особистісні прояви. Кожен сприймається як неповторна інди
відуальність, а отже, утрата навіть однієї людини збіднює все людство. 
Цей «індивідуалізм» переносився романтиками на життя народів: зник
нення навіть маленького етносу загрожує людству непоправною втра
тою. У межах романтизму складається усвідомлення особливої цінності 
кожного народу та його атрибутів (мови, звичаїв, традицій). Як за людиною 
закріплюється право на індивідуальність, так і кожен народ визнається 
унікальною спільнотою зі своїм особливим національним характером, 
риси якого яскраво представлені в мові, фольклорі, літературі. З огля
ду на це стає зрозумілим, чому романтики виявляли особливу увагу 
до усної народної творчості. Вони вивчали фольклор не лише як мис
тецтво. Усна словесність осмислювалась як джерело духовного життя 
народу, його «індивідуальності». Саме так сприймав фольклор Євген 
Павлович Гребінка.

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Опрацювання статті «Творча діяль
ність Є. Гребінки» (Підручник, с. 146).
Бесіда. Коли й де народився Євген Гребінка?Де він навчався? Коли пись
менник переселився до Петербурга? Який збірник він упорядкував? 
Яку роль відіграв Гребінка в долі Шевченка? Коли Гребінка написав 
свої перші твори? Яку назву має збірка його байок? Які поезії Гребінки 
стали популярними піснями? 
Робота в парах (групах). Виконання КОЗ (Підручник, с. 146, завдання № 2).
Опрацювання матеріалу рубрики «Україна і світ» (Підручник, с. 146).
Бесіда. Які факти цієї рубрики вас зацікавили? Про які факти ви хотіли б 
дізнатися більше? На вашу думку, у чому секрет популярності романсу? 
Чому вірші Є. Гребінки були перекладені різними мовами?
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Опрацювання статті «Байки Євгена 
Гребінки» (Підручник, с. 147).
Бесіда (Підручник, с. 147, завдання № 1–2).
Читання байки «Ведмежий суд» (Підручник, с. 148).
Бесіда (Підручник, с. 149, завдання № 1–2).
Виразне читання байки «Ведмежий суд» (Підручник, с. 148). Підготуйтеся до виразного 
читання байки в особах. Які особливості характерів героїв треба вра
хувати читцям?

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Робота в парах (групах). (Підручник, с. 149, завдання № 5). Обговорення результатів ро
боти в парах.
Порівнюємо твори різних видів мистецтва (Підручник, с. 149, завдання № 4).
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V. Закріплення вивченого
Бесіда. Яку тему Євген Гребінка розкрив у байці «Ведмежий суд»? У 
чому, за сюжетом байки, звинувачують підсудного? Що позначають 
алегоричні образи твору? Яким є остаточний вирок суду, зображеного 
в байці?

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Повторити матеріал підручника (с. 146–149).
yy Підготувати виразне читання байки Є. Гребінки.
yy Підготувати письмову відповідь на запитання (Підручник, с. 149, завдання № 5).

Урок № 35
Тема: віРш є. гРебінки «човен». Пісенна (Романсова) ліРика Поета 

укРаїнською та  Російською мовами. значення Романтизму 
для нового етаПу Розвитку слов’янськиХ літеРатуР

Мета: дати уявлення про творчий шлях митця, проблематику його творів; допомогти учням усві-
домити моральні цінності, які обстоює автор; виробляти навички виразно читати та  комен-
тувати твори.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця виразно читає вірш «Човен»; уміє знайти прийом розгор-

нутого паралелізму, пояснити образ човна у  творі та  його алегоричність.
Перебіг уроку

І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя. Романтичний інтерес до внутрішнього світу людини сприяв 
розвитку ліричних та ліроепічних жанрів — елегії, послання, романсу, 
балади, поеми. Улюбленим жанром романтиків була елегія — сумна 
лірична поезія, герой якої нарікає на долю, самотність, нерідко зверта
ється до світу природи. Був популярним і романс — ліричний твір із на
співною інтонацією, який виконується під музичний акомпанемент. По
ширилась балада, що приваблювала поетів загостреним драматизмом. 
Ліроепічна поема дозволяла масштабніше відображати життєві події 
й водночас глибше пізнавати людську особистість.
Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Лірична поезія «Човен» (Підручник, с. 149).
Виразне читання поезії (Підручник, с. 150).
Бесіда (Підручник, с. 150, завдання № 1–4).
Робота в парах (групах). Виконання КОЗ (Підручник, с. 150, завдання № 5).
Обговорення виконаного завдання.

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Виконання завдання «Виявляємо творчі здібності» (Підручник, с. 150, завдання № 6).

V. Закріплення вивченого
Бесіда. Коли Євген Гребінка написав вірш «Човен»? Яку роль у ньо
му відіграли переживання самого автора? На основі якого прийому 

www.e-ranok.com.ua



30

побудований твір? Які емоції переживає ліричний герой? Які алего
ричні образи постають у поезії? У чому полягають романтичні ознаки 
цієї поезії?

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Повторити матеріал підручника (с. 146–150).
yy Вивчити напам’ять вірш поета.

Урок № 36
Тема: твоРчість миколи гоголя, її місце на  ПоРубіжжі культуР 

двоХ наРодів. виРаження глибини національного дуХу 
у  твоРаХ Письменника, укРаїнська істоРія та  фольклоР як 
їХ джеРело. Повість «таРас бульба»

Мета: дати знання про біографію митця, пов’язану з  Україною; сформувати уявлення про його 
основні твори, сприяти усвідомленню місця творчості письменника на  порубіжжі культур 
двох народів; допомогти зрозуміти культурно-історичні обставини, що впливали на  мовний 
вибір митця; ознайомити з  оцінками творчості М. Гоголя Т. Шевченком.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця знає біографію митця, пов’язану з  Україною; має уявлен-

ня про його основні твори, розуміє місце творчості письменника на  порубіжжі культур двох 
народів; розуміє культурно-історичні обставини, що впливали на  мовний вибір митця; знає 
думки Т. Шевченка про М. Гоголя.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя. Художня спадщина Миколи Гоголя належить одночасно 
двом національним культурам — українській і російській. Обидві з по
вним правом можуть пишатися творчістю письменника. І хоча його 
твори написані російською, в усьому іншому вони органічно пов’язані 
саме з українським народним життям.
Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Микола Гоголь» (Підручник, с. 151).
Бесіда (Підручник, с. 151, завдання № 1–5).
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Творчість Миколи Гоголя» (Підручник, с. 151).
Бесіда. Якою була перша публікація Гоголя? Яку назву має перша збірка 
письменника на теми з українського життя? До якої збірки увійшла 
повість «Тарас Бульба»? Які проблеми розглянув письменник у «Пе
тербурзьких повістях»? Завдяки якому твору Микола Гоголь здобув 
найбільше визнання? Назвіть найвідоміший драматичний твір Гоголя.
Робота в парах (групах). Виконання КОЗ (Підручник, с. 152, завдання № 9).
Обговорення виконаного завдання.
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Козацька епоха в повісті «Тарас Бульба» (Підручник, с. 152–153).
Виконання КОЗ (Підручник, с. 153).
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календарно-тематичний План
«Українська літератУра», 9 клас

Усього — 70 год 
На тиждень — 2 год
Текстуальне вивчення творів — 59 год 
Повторення й узагальнення — 1 год 

Література рідного краю — 2 год 
Позакласне читання — 4 год 
Розвиток мовлення — 4 год (у межах годин 
на текстуальне вивчення) 

Резервний час — 4 год

№  
уроку Дата Тема уроку При-

мітки
ВстУп

1
Роль і місце літератури в житті нації. Творча індивідуальність митця. 
Художній твір — нова естетична дійсність, що «вбирає» свій час і  є 
носієм загальнолюдських цінностей

Родинно-побутові пісні

2
Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського 
фольклору. Вічна таїна кохання в пісні «місяць на небі, зiроньки 
сяють…»

3 Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя). Драма 
зрадженого серця в  народній ліриці («Цвіте терен, цвіте терен…»)

4 Культ романтизованих почуттів, сентиментальний пафос, традиційна 
символіка народних пісень. «Сонце низенько» 

5 Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. 
Трагедія втрати в баладі «ой  летіла стріла»

6 Класифікація балад (легендарні, історичні, сімейні, любовні та  ін.). Образ 
народного захисника в баладі «ой на  горі вогонь горить»

НП
1 балада

7 РМ № 1 Усний твір «Секрети світової слави української пісенної лірики»
ДаВня літератУра

8
Українська середньовічна література ХІ—ХV ст. Розвиток 
писемності після хрещення Руси-України (988 р.). Найдавніші руко писні 
книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава)

9

Перекладна література. Біблія як Святе Письмо й художній текст. 
Українські переклади Біблії (П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький, 
І. Огiєнко, І. Хоменко). легенди про вавилонську вежу, про 
мойсея

10 Притча про блудного сина. Використання біблійних тем, сюжетів, 
мотивів, образів у світовій та українській літературах

11 Контрольна робота № 1
Пам’ятки оригінальної літератури княжої Руси-України.

Українська література доби Ренесансу і доби Бароко

12
Літописи як історико-художні твори. «Повість временних літ» — перший 
український літопис. «Поученьє Володимира Мономаха», «Києво-
Печерський Патерик»

13
«Слово о полку Ігоревім» — давньоруська пам’ятка, перлина 
українського ліро-епосу. Історична основа твору. Переклади і переспіви 
його в ХІХ–ХХ ст. Питання авторства

14 Особливості композиції та  стилістичних засобів «Слова о  полку Іго
ревім». Образи руських князів у  творі. Наскрізна ідея патріотизму

15
Символічно-міфологічні образи «Слова о полку Ігоревім» та  їхнє 
значення. Фольклорні мотиви. Роль пейзажу в розгортанні сюжету. 
Поетичність образу Ярославни
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№  
уроку Дата Тема уроку При-

мітки

16
Українська література доби Ренесансу і доби Бароко. Розвиток 
книгодрукування і перші друковані книги в Україні. Барокова поезія, 
проза і драматургія

17 ПЧ № 1  Курйозні вірші І. Величковського

18

Григорій Сковорода. Життя і  творчість філософа, просвітителя, поета. 
Його християнські морально-етичні ідеали, біблійна основа творчості. 
Вірші «всякому місту — звичай і права», «De  libertate»  
(зі зб. «Сад божественних пісень»)

19
Повчальний характер і художні особливості зб. «Байки Харківські». 
Байка «Бджола та Шершень» як  ілюстрація учення Сковороди про 
самопізнання  і  «сродний труд»

НП «Вся-
кому 
місту...»

20 Контрольна робота № 2
ноВа Українська літератУра

Творчість І. Котляревського, Г. Квітки-Основ’яненка  

21

Українська література як нова, новочасна. Основні художні напрями 
(класицизм, романтизм, початкові форми реалізму; бурлескна стильова 
течія). Творчість І. котляревського — новий етап у розвитку 
національного самоусвідомлення. Історія появи «енеїди»

22 Національний колорит «енеїди» І. котляревського, зображення 
в поемі життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію

уривок

23
Утвердження народної моралі в «енеїді» І. котляревського (картини 
пекла). Бурлескний гумор, народна українська мова як характерні риси 
поеми

24
Соціально-побутова драма «наталка Полтавка» І. котлярев
ського — перший твір нової української драматургії. Її довго тривале 
сценічне життя

25 Торжество народної етики в драмі «наталка Полтавка» І. кот
ляревського. Наталка як уособлення кращих рис української жінки

26
Григорій квіткаоснов’яненко  — батько української прози, один 
із перших у Європі «творців людової повісті» (І. Франко). Повість «мару
ся»: гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло твору

27 Утілення морального й естетичного ідеалів в образі головної героїні 
повісті «маруся». Інші персонажі твору, композиція повісті

28 Контрольна робота № 3 (РМ № 2 Контрольний письмовий твір)
29 ПЧ № 2. Антологія української фантастики

Література українського романтизму.
Байкарська творчість поетів-романтиків

30
Ідейно-художні особливості романтизму, його зв’язок з  ідеями Про світ-
ництва, з  національним рухом. Осередки романтичного руху на  Сло-
божанщині, Чернігівщині й Полтавщині, у Західній Україні («Руська трійця»)

31
Творчість поетів-романтиків (Л. Боровиковський, П. Гулак-Артемовський, 
Є. Гребінка, М. Косто ма ров, А. Метлинський, В. Забіла, М. Петренко, 
О. Афанасьєв-Чужбинський, М. Шашкевич)

1 вірш 
(на ви-
бір)

32 ЛРК № 1 Література рідного краю

33

Петро Гулакартемовський — перший байкар-класик української лі-
те ратури. Байка-казка «Пан та  Собака»: алегоричність образу Собаки, 
глибоке співчуття безправному селянству, осуд деспотизму та  сва во лі 
панів. Романтичні мотиви балади «рибалка» П. Гулака-Артемовського

Продовження  таблиці
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№  
уроку Дата Тема уроку При-

мітки

34
Євген Гребінка. Збірка байок «Малоросійські приказки». Викриття 
несправедливості кріпосницького судочинства, мотиви моральної 
вищості простого народу в байці «ведмежий суд»

35
Вірш Є. Гребінки «човен». Пісенна (романсова) лірика поета 
українською та російською мовами. Значення романтизму для нового 
етапу розвитку слов’янських літератур

36
Творчість миколи Гоголя, її місце на порубіжжі культур двох народів. 
Вираження глибини національного духу у творах письменника, 
українська історія та фольклор як їх джерело. Повість «тарас Бульба»

37 Сюжет повісті «тарас Бульба»  як узагальнення й символізація 
драматичної історії України  

38 Внутрішній епічний розмах твору; піднесено-героїчний образ головного 
героя в повісті м. Гоголя «тарас Бульба»
Колізія морального і національно-культурного вибору в образах синів 
Тараса Бульби. Збагачення й вияскравлення української культурної 
традиції творчістю М. Гоголя

39 Контрольна робота № 4
ноВа Українська літератУра

Творчість Тараса Шевченка

40
тарас Шевченко — геніальний поет, мислитель, пророк національ-
ного відродження в Україні. Перші поетичні твори баладного та елегій-
ного жанрів — «Причинна», «Думи мої…»

41 Історична тема у  Шевченкових творах «Іван Підкова», «Тарасова ніч», 
«Гайдамаки». Вісь неперервності історичного часу («до основ’я ненка»)

42
Поема «Сон» т. Шевченка («У всякого своя доля…») і  тогочасна 
суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом «сну», його роль 
у розширенні можливостей поетичного зображення

фраг-
мент 
(н/в)

43
Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої 
особистості. Сатиричний пафос поеми т. Шевченка «Сон», його 
спрямування

44
Національна проблематика поезій Т. Шевченка періоду «Трьох літ». 
Поема «кавказ» — пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку 
імперську політику

45 Узагальнена ідея поеми «кавказ»  — неприйняття насильства, 
поневолення людей, осуд загарбницьких воєн

46
Продовження теми «земляків» у посланні Т. Шевченка «І мертвим, 
і живим, і ненарожденим…»: викриття конформізму значної 
частини української еліти, засудження комплексу меншовартості

фраг-
мент 
(н/в)

47
Критичний перегляд національної історії задля її кращого майбутнього. 
Настроєві інтонації  послання Т. Шевченка «І мертвим, і живим, 
і ненарожденним…» (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо)

48

Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний («Катерина»), 
реалістично-побутовий («Наймичка», «На панщині пшеницю жала…»), 
символічно-узагальнений («Марія»). Пристрасна мрія матері про гідне 
життя своєї дитини у вірші «на панщині пшеницю жала…»

49
«наймичка» — поема про трагедію жінки із соціальних низів. Людина 
з народу, поетичний опис завершення циклу її життя. «У нашім раї 
на землі…» — твір на «вічну» тему матері й сина

50 РМ № 3 Усний твір «Пафос творів Шевченка про жіночу долю, їхній 
наскрізний ліризм»; «Еволюція жіночого образу в поезії Шевченка»

Продовження  таблиці
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№  
уроку Дата Тема уроку При-

мітки

51

Особистісна лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після 
повернення з нього. («І виріс я на чужині…», «Самому чудно. А де ж 
дітись?..», «доля», «росли укупочці, зросли…»). Підбиття підсумків 
чесно прожитого життя

вірш 
«Доля»

52
Біблія в  житті т. Шевченка. Світле пророцтво поета («Ісаія. 
Глава 35»). Художня інтерпретація творів із  Книги псалмів, риси її 
національної своєрідності у  Т. Шевченка. («Блажений муж на  лукаву…»)

53
Світова велич українського поета. Огляд творчої спадщини 
Т. Шевченка та  історичний поступ України. Вшанування пам’яті поета 
в Україні й за кордоном

54 Контрольна робота № 5
55 ПЧ № 3 Т. Шевченко. Повість «Художник»

Українська проза і поезія другої половини ХІХ століття

56
«Українець у Європі, європеєць в Україні» — Пантелеймон куліш. 
Громадська та культурницька робота на шляху духовного відродження 
і культурного збагачення нації. Романтична основа світогляду

57
«чорна рада» П. куліша — перший україномовний історичний 
роман. Походження його назви, історична основа й авторська уява, 
романтичність стилю

58 Динамічний інтригуючий сюжет роману «чорна рада». Непросте 
життя та романтичні пригоди головних героїв

59 Загальнолюдські риси героїв «чорної ради» П. Куліша — 
ініціативність,  лицарство, благородство, вірність почуттю та обов’язку

60
Життя і  творча діяльність марка вовчка. «Народні оповідання»; 
продовження теми народного життя в повісті «Інститутка». 
Антилюдяна суть кріпосництва та солдатчини

61 марко вовчок «Інститутка». Образи персонажів — людей із народу 
та панночки. Авторська позиція у творі

62

Українська поезія другої половини ХІХ ст. Відомі поети: Степан 
Руданський, Леонід Глібов, Яків Щоголів, Іван Манжура, Борис Грінченко, 
Юрій Федькович, Михайло Старицький, Володимир Самійленко, Павло 
Грабовський (оглядово)

63
михайло Старицький — драматург, поет, прозаїк, театральний діяч. 
«не зaхвати солодкого зомління…» (із циклу «Монологи про 
кохання»). Поетичні засоби для вираження почуття.

64 ПЧ № 4 М. Старицький «Оборона Буші»

65

Іван нечуйлевицький  — «колосальне всеобіймаюче око 
України». «кайдашева сім’я» — соціально-побутова повість-хроніка. 
Гумористичний ракурс зображення та необхідність його врахування під 
час інтерпретації повісті

66 Реалізм повісті «кайдашева сім’я», актуальність проблеми батьків 
і дітей. Колоритні характери у творі

67
Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту 
й моралі в повісті І. нечуялевицького «кайдашева сім’я». 
Утвердження цінностей національної етики засобами комічного

68 Контрольна робота № 5 (РМ № 4 Контрольний письмовий твір)
69 ЛРК № 2 Література рідного краю

70 Урок-підсумок. Бесіда про твори, що вивчалися впродовж року 
й найбільше запам’яталися 

Закінчення  таблиці
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ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Робота з матеріалом рубрики «Коментар фахівця» (Підручник, с. 151). Яку оцінку творчості 
М. Гоголя дав наш сучасник? Які риси творчості М. Гоголя літературо
знавець вважає виявом «національного ґрунту»?
Виконання завдання «Виявляємо творчі здібності» (Підручник, с. 150, завдання № 6).

V. Закріплення вивченого
Бесіда. Назвіть найвідоміші твори Гоголя. Які українські письменники 
зазнали впливу Гоголя? Як ставився до Гоголя Тарас Шевченко?

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Повторити матеріал підручника (с. 151–153).
yy Прочитати повість М. Гоголя «Тарас Бульба» (Підручник, с. 153–162).

Урок № 37
Тема: сюжет Повісті «таРас бульба» як узагальнення 

й  символізація дРаматичної істоРії укРаїни
Мета: дати знання про сюжет повісті «Тарас Бульба», поглибити уявлення про значення письмен-

ника в  культурі двох народів; допомогти зрозуміти культурно-історичні обставини, що ви-
кликали до  життя твір М. Гоголя.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця уміє переказувати зміст повісті «Тарас Бульба»; розуміє 

пов’язаність сюжету з  історією України; характеризує образ головного героя; пояснює колізію 
морального і  національного вибору в  образах синів Тараса Бульби.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя. Дослідники визначили «Тараса Бульбу» як історичну по
вість. У ній автор розповів про давні події часів козаччини. Стаючи 
до роботи, письменник провів належну підготовку. Розглянувши різні 
історичні джерела, він віддав перевагу усним переказам, народним іс
торичним пісням і думам. Такий підхід добре узгоджувався з роман
тичними уподобаннями письменника. Козацькі часи він розглядав як 
героїчну добу, а самих українських козаків — як сильних духом людей, 
патріотів, відважних воїнів, які часто діють на межі людських можли
востей. Звідси й наявність у повісті широких епічних картин, об’ємних 
і панорамних, сповнених драматизму.
Виконання завдання рубрики «Ділимося читацьким досвідом» (Підручник, с. 163, завдання № 5).
Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Відображення історичних подій та козацтва в повісті» (Підручник, с. 162).
Бесіда (Підручник, с. 163, завдання № 1–2).
Робота в парах (групах). Виконання КОЗ (Підручник, с. 163, завдання № 3, 4).
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Сюжетна основа повісті та її композиція» (Підручник, с. 163).
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Бесіда. Що складає експозицію й зав’язку повісті «Тарас Бульба»? Як 
розвиваються події твору? Чому Тарас Бульба домігся переобрання ко
шового отамана? Чому не відбувся планований морський похід? Що 
вплинуло на рішення Андрія перейти до польського табору? Назвіть 
кульмінаційні моменти твору. Як загинули сини Тараса Бульби? Як 
закінчилося життя головного героя повісті?

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Виконання завдання рубрики «Порівнюємо твори різних видів мистецтва» (Підручник, с. 164).

V. Закріплення вивченого
VІ. Оголошення домашнього завдання

yy Повторити матеріал підручника (с. 162–164).
yy Добрати цитати для характеристики головного героя твору.

Урок № 38
Тема: внутРішній еПічний РозмаХ твоРу; Піднесено-геРоїчний 

обРаз головного геРоя у  Повісті м. гоголя «таРас бульба». 
колізія моРального і  національно-культуРного вибоРу 
в  обРазаХ синів таРаса бульби. збагачення й  вияскРавлення 
укРаїнської культуРної тРадиції твоРчістю м. гоголя

Мета: поглибити уявлення про сюжет та  композицію повісті «Тарас Бульба», образ головного героя 
та  образи повісті; удосконалювати навички аналізу художнього образу.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця уміє переказувати зміст повісті «Тарас Бульба»; розуміє 

пов’язаність сюжету з  історією України; характеризує образ головного героя.
Перебіг уроку

І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Бесіда. Хто з персонажів повісті вас вразив найбільше? Який образ ви
кликав найбільше запитань? Поміркуйте, чому автор назвав повість 
«Тарас Бульба».
Перевірка домашнього завдання (здійснюється в ході уроку).

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті «Образ 

Тараса Бульби» (Підручник, с. 164, 165).
Бесіда. Які риси козака втілені в образі Тараса Бульби? Як герой ставить
ся до своїх синів? Чому він не живе за польськими звичаями, як дехто 
з багатих українців? Що спонукало Тараса Бульбу вбити молодшого 
сина? Як він ставиться до побратимівкозаків? Коли Тарас Бульба вос
таннє побачив Остапа? За яких обставин це сталося?
Робота в парах (групах). Виконання КОЗ (Підручник, с. 165, завдання № 6).
Складання характеристики персонажа. Використовуючи розташовану на форзаці 
підручника пам’ятку «План характеристики художнього образу-персонажа», складіть 
характеристику Тараса Бульби.
План характеристики художнього образу-персонажа
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1. Ім’я персонажа.
2. Соціальне становище.
3. Зовнішній вигляд.
4. Своєрідність світогляду.
5. Взаємодія з іншими персонажами твору.
6. Ставлення автора до персонажа, у чому воно виявляється.
7. Значення персонажа для розкриття ідеї та проблематики твору.
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Остап і Андрій» (Підручник, с. 165).
Бесіда (Підручник, с. 166, завдання № 1–10).
Виконання КОЗ (Підручник, с. 166, завдання № 11).

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Виконання завдання рубрики «Запрошуємо до дискусії» (Підручник, с. 165, завдання № 9).
Робота в парах (групах) (Підручник, с. 166, завдання № 12).

V. Закріплення вивченого
Виконання завдання рубрики «Запрошуємо до дискусії» (Підручник, с. 166, завдання № 13).

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Виконати творче завдання (Підручник, с. 165, завдання № 8).

Урок № 39
Тема: контРольна Робота

Урок № 40
Тема: таРас шевченко  — геніальний Поет, мислитель, ПРоРок 

національного відРодження в  укРаїні. ПеРші Поетичні 
твоРи баладного та  елегійного жанРів  — «ПРичинна», 
«думи мої…»

Мета: дати знання про біографію митця, його життєвий подвиг в  умовах підневільного становища 
нації в  першій половині ХІХ ст., сприяти усвідомленню ролі митця в  житті нації.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця знає біографію й  основні віхи творчості поета; розуміє його 

життєвий подвиг в  умовах підневільного становища нації в  першій половині ХІХ ст.
Перебіг уроку

І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Перевірка домашнього завдання.
ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу

Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Шлях до волі й покликання» (Підручник, с. 167).
Бесіда (Підручник, с. 168, завдання № 1–4).
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Творчість і життєві випробування» (Підручник, с. 169).
Бесіда (Підручник, с. 170, завдання № 1–5).
Виконання КОЗ (Підручник, с. 170, завдання № 7).
Робота в парах ( групах) (Підручник, с. 170, завдання № 11).
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Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Рання творчість поета» (Підручник, с. 170).
Бесіда (Підручник, с. 171, завдання № 1–6).
Виконання КОЗ (Підручник, с. 171, завдання № 7).

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Робота в парах ( групах). Обговорення матеріалу рубрики «Коментар фахівця» 
(Підручник, с. 170).
Виконання завдання «Виявляємо творчі здібності» (Підручник, с. 150, завдання № 6).

V. Закріплення вивченого
VІ. Оголошення домашнього завдання

yy Повторити матеріал підручника (с. 168–171).
yy Підготувати виразне читання поезії «До Основ’яненка» (Підручник, с. 172).

Урок № 41
Тема: істоРична тема у  шевченковиХ твоРаХ «іван Підкова», 

«таРасова ніч», «гайдамаки». вісь неПеРеРвності 
істоРичного часу («до основ’яненка»)

Мета: поглибити знання учнів про лірику й  ліро-епіку, навчити визначати жанрову групу, до  якої 
належить твір; удосконалювати навички виразного читання, коментування поетичного твору, 
визначення його ідейно-художнього змісту.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця уміє розрізняти лірику й  ліро-епіку, визначати жанрову 

групу, до  якої належить твір; виразно читає поезію, коментує її ідейно-художній зміст.
Перебіг уроку

І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя. Поетичне послання зазвичай звернене не лише до вказаного 
адресата, а й до широкої аудиторії. У такий спосіб читачі залучають
ся до важливого обговорення актуальних проблем. У творчому діалозі 
українських письменників спільною темою постало козацьке минуле. 
До цієї теми КвіткаОснов’яненко звернувся в нарисі «Головатий». Ге
роєм його твору є один із відомих захисників запорозьких традицій 
Антін Головатий. Шевченка вразив і захопив Квітчин нарис. Послання 
«До Основ’яненка» стало відгуком на цей твір.
Перевірка домашнього завдання

ІV. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Послання «До Основ’яненка» (Підручник, с. 171).
Робота з текстом художнього твору (Підручник, с. 172).
Бесіда (Підручник, с. 173, завдання № 1–5).
Робота в парах (групах). Виконання КОЗ (Підручник, с. 173, завдання № 6).

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Робота в парах (групах) (Підручник, с. 173, завдання № 6).
Виконання завдання «Виявляємо творчі здібності» (Підручник, с. 173, завдання № 7).

V. Закріплення вивченого
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VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Повторити матеріал підручника (с. 172–174).
yy Дати письмову відповідь на запитання (Підручник, с. 173, запитання № 7).

Урок № 42
Тема: Поема «сон» т. шевченка («у всякого своя доля…») 

і  тогочасна сусПільно-Політична дійсність. 
комПозиційний ПРийом «сну», його Роль у  РозшиРенні 
можливостей Поетичного зобРаження

Мета: удосконалювати навички коментування поетичних творів, уміння визначати головні ідеї, ви-
являти своє ставлення до  проблем, образів твору; допомогти усвідомити конструктивні заса-
ди, на  яких ґрунтується «комедія»: рух у  напрямку до  демократичного устрою, національного 
визволення, вільного розвитку особистості.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця коментує зміст твору, визначає головні ідеї, контрастні 

картини в  ньому; визначає фрагменти поеми, що справили найбільше враження, уміє по-
яснити свій вибір.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя. У творчому зростанні Шевченка дуже важливим був 
1843 рік. Тоді після багаторічної розлуки з рідним краєм поет відвідав 
Україну. Ще підліткомкріпаком він залишив її не з власної волі. Зго
дом настав непростий період особистісного зростання. Прийшла воля, 
перші успіхи в малярстві й літературне визнання. В Україну повертався 
вже не кріпак, а відомий художник і поет. Тоді він поновому «відкри
вав» для себе Україну, бо дивився на все очима дорослої людини з не
абияким духовним досвідом. Минуло літературне становлення поета, 
сталися відчутні зміни в його поетичному світогляді. Шевченко повною 
мірою усвідомлює власну причетність до національних проблем, глибо
ко переймається відповідальністю за долю рідного краю.
Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Слово правди й боротьби» (Підручник, с. 173, 174).
Бесіда (Підручник, с. 174, завдання № 1–4).
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Висміювання устрою Російської імперії в поемі «Сон» (Підручник, с. 174, 175).
Робота з текстом художнього твору (Підручник, с. 177–180).
Бесіда. На що вказує підзаголовок твору? Звідки автор узяв епіграф? Що 
він означає? Який умовний поділ має твір? Для чого поет використав 
прийом сну? Яким постає оповідач? Що він шукає у своїх мандрах? Що 
таке контраст? Як автор використав цей прийом у зображенні України? 
Які картини українського життя представлені у творі? Кого побачив 
оповідач у Сибіру? Що символізує «цар волі»? Кого зустрів оповідач 
на петербурзькій вулиці? Як автор ставиться до «землячка»?
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Опрацювання понять з теорії літератури (Підручник, с. 175, 176, посторінковий словник).
Дискусійне запитання (Підручник, с. 175, завдання № 5).

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Бесіда. Який підзаголовок має твір? Якого значення набуває цей підзаго
ловок? Розкажіть про композицію твору. Яким ви уявляєте оповідача? 
Чому саме йому доручив автор розповідати про побачене?

V. Закріплення вивченого
VІ. Оголошення домашнього завдання

yy Вивчити напам’ять уривок з поеми «Сон».

Урок № 43
Тема: ПРотистояння імПеРського Режиму і  вільнодумної, 

національно свідомої особистості. сатиРичний Пафос 
Поеми т. шевченка «сон», його сПРямування

Мета: поглибити уявлення учнів про сатиричний пафос, протиставлення, удосконалювати навички 
коментування поетичних творів, уміння визначати головні ідеї, виявляти своє ставлення 
до  проблем; допомогти усвідомити конструктивні засади, на  яких ґрунтується «комедія»: 
рух у  напрямку до  демократичного устрою, національного визволення, вільного розвитку 
особистості.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: коментує зміст твору, визначає головні ідеї, контрастні картини в  ньому; 

характеризує змалювання поетом морально звироднілих «землячків» і  висловлює власне 
ставлення до  таких людей; визначає фрагменти поеми, що справили найбільше враження, 
уміє пояснити свій вибір.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя. Поема «Сон» — перша політичносатирична поема у твор
чості поета. У цьому творі автор найповніше виразив політичні вимоги 
покріпаченого селянства. Підзаголовок поеми («Комедія») вказує на його 
комічносатиричний характер. «Сон» написаний від першої особи 
у формі розповіді. Це дало авторові змогу виразити власне ставлення 
до зображуваних подій. Художній прийом сну, обраний Шевченком, 
допомагає і розкриттю ідейнотематичного змісту поеми, і жанровим 
особливостям, бо життя, змальоване у творі, дійсно нагадує сон, оскіль
ки суперечить усім реаліям. «Сон» — це справжній поетичний памфлет, 
спрямований проти російського самодержавства та його політики.
Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Картина страждань», «Висміювання самодержавства» (Підручник, с. 175, 176).
Бесіда. Що таке фантасмагорія? Який принцип покладений в основу гро
теску? Які завдання виконує гротеск у поемі? Що дозволяє досягти 
прийом контрасту в зображенні царського палацу? Як зображено царя 
та його оточення? Хто такий Полуботок? Яку роль цей образ відіграє 
в поемі? Для чого поет використав алегорію в зображенні царя? Чому 
поему можна вважати поетичним памфлетом?
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Досліджуємо самостійно. Наведіть приклади використання гротеску. Яка його 
роль у творі.

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Робота в парах (групах). Виконання КОЗ (Підручник, с. 180, завдання № 13).

V. Закріплення вивченого
VІ. Оголошення домашнього завдання

yy Повторити матеріал підручника (с. 175–180).
yy Дати письмову відповідь на запитання (Підручник, с. 180, завдання № 14).

Урок № 44
Тема: національна ПРоблематика ПеРіоду «тРьоХ літ». Поема 

«кавказ»  — ПРистРасний відгук на  тогочасну загаРбницьку 
імПеРську Політику

Мета: розвивати навички коментування поетичних творів, навчити визначати епізоди з  ліричним, 
іронічним забарвленнями; пояснювати узагальнену ідею твору; виховувати почуття солідар-
ності з  боротьбою інших народів за  визволення від гніту; формувати світоглядні переконання 
неприйняття насильства, осуду загарбницьких воєн.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця уміє коментувати фрагменти поеми, визначати епізоди 

з  ліричним, іронічним забарвленнями; уміє пояснювати узагальнену ідею твору;
Виховувати почуття солідарності з боротьбою інших народів за визволення 

від гніту, сприяти формуванню світоглядних переконань неприйняття 
насильства, осуду загарбницьких воєн.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя. За статтею «Слово правди й боротьби (поезія «трьох літ») 
(Підручник, с. 173).

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Історія створення поеми «Кавказ» (Підручник, с. 180).
Бесіда. Ким був Яків де Бальмен? Коли і як він загинув? Як до цього по
ставився Шевченко? Звідки автор узяв епіграф? Які образи називають 
«вічними»? Ким є Прометей в античній міфології? За що його покарав 
Зевс? Що символізує образ Прометея? Із якими словами автор звернув
ся до кавказьких повстанців?
Робота з тестом художнього твору. Виразне читання уривка з поеми.
Аналіз образу Прометея.
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Образ Прометея» (Підручник, с. 182).
Робота з тестом художнього твору. Авторські монологи. Як скомпонована поема? До 
яких адресатів звертається автор? Який тип насмішки переважає у тво
рі? Чому поет зневажливо ставиться до російських церковників? Із 
якими словами звернувся він до загиблого товариша?
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ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Бесіда. Чому поет розповідає не про українське життя? Чи підтримує 
автор національновизвольну боротьбу? У чому полягає ключова ідея 
твору?

V. Закріплення вивченого
VІ. Оголошення домашнього завдання

yy Повторити матеріал підручника (с. 174–180).
yy Дати письмову відповідь на запитання «У чому полягає ключова ідея 
твору Т. Шевченка «Кавказ»? Чи є актуальною ця ідея сьогодні?
yy Прочитати твір Т. Шевченка «І мертвим. І живим, і ненарожденним…»

Урок № 45
Тема: узагальнена ідея Поеми «кавказ»  — неПРийняття 

насильства, Поневолення людей, осуд загаРбницькиХ воєн
Мета: розвивати навички коментування поетичних творів, аналізу образів, створених у  поезії, по-

яснювати узагальнену ідею твору; виховувати почуття солідарності з  боротьбою інших на-
родів за  визволення від гніту, сприяти формуванню світоглядних переконань неприйняття 
насильства, осуду загарбницьких воєн.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця уміє коментувати фрагменти поеми, визначати епізоди 

з  ліричним, іронічним забарвленнями; уміє пояснювати узагальнену ідею твору. Виховання 
почуття солідарності з  боротьбою інших народів за  визволення від гніту. Формування світо-
глядних переконань неприйняття насильства, осуду загарбницьких воєн.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу

Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Авторські монологи в поемі «Кавказ» (Підручник, с. 183).
Бесіда. До кого звертається автор у поемі? З якою метою автор цитує при
хильників імперії? Який прийом він використовує, використовуючи 
таке цитування? Чому поему завершує слово до загиблого товариша?
Аналіз образу автора.
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Узагальнена ідея твору» (Підручник, с. 183).

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Узагальнена ідея твору» (Підручник, с. 183).
Пошукове завдання. Доведіть прикладами з тексту, що автор підтримує ви
звольну боротьбу.

V. Закріплення вивченого
Опрацювання матеріалу рубрики «Україна і світ» (Підручник, с. 184).

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Повторити матеріал підручника (с. 180–184).
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yy Дати письмову відповідь на запитання «У чому полягає ключова ідея 
твору Т. Шевченка «Кавказ»? Чи є актуальною ц ідея сьогодні?
yy Прочитати твір Т. Шевченка «І мертвим. І живим, і ненарожденним…»

Урок № 46
Тема: ПРодовження теми «земляків» у  Посланні т. шевченка 

«і меРтвим, і  живим, і  ненаРожденним…»: викРиття 
конфоРмізму значної частини укРаїнської еліти, 
засудження комПлексу меншоваРтості

Мета: розкрити тему, ідею, проблематику твору; розвивати навички виразного читання, коменту-
вання поетичних творів; формувати переконання, що за  будь-яких обставин необхідно за-
лишатися з  народом, його цінностями.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця розуміє культурні й  політичні чинники, що спонукали по-

ета до  написання цього твору; виразно й  усвідомлено читає твір; визначає і  характеризує 
адресата послання, головну думку твору; орієнтується у  складній композиції твору, виявляє 
його різні настроєві інтонації; дискутує про актуальність мотивів твору для нашого часу; ви-
вчає напам’ять фрагмент (на вибір).

Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя. Літературне послання може бути звернене не лише до кон
кретної особи, а й до великої групи людей. Як видно з повної назви тво
ру, «І мертвим і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не 
в Украйні моє дружнєє посланіє» адресоване всій нації поза часовим 
і територіальним вимірами її буття. Такий тип спілкування подібний 
до звернення пророка до свого народу; він, зокрема, характерний для 
біблійних пророків і апостолів, які проголошували істину й викривали 
прояви зла.

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Автор і адресат» (Підручник, с. 184).
Робота з текстом художнього твору. Бесіда. До кого звертається автор у посланні? 
Поміркуйте, чому поет називає адресата свого послання то «недолюди», 
то «діти», то «брати»? Доведіть, що адресатом «посланія» Т. Шевченка 
є вся українська нація. Яким було ставлення Т. Шевченка до поетич
ного слова? Як, на думку поета, пристрасне поетичне слово впливає 
на людей? Доведіть прикладами з тексту, що поет вірить у здатність 
правдивого слова впливати на свідомість людей і спонукати до змін. 
Який епіграф обрав поет? Якого символічного значення набуває цей 
епіграф?
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Головна думка послання» (Підручник, с. 188).
Робота з текстом художнього твору. Бесіда. У яких словах послання сформульо
вано його ідею? До чого закликає автор своїх читачів? Яким він бачить 
оновлене життя?
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ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Робота в парах (групах). Виконання КОЗ (Підручник, с. 188, запитання № 6).
Пошукове завдання. Доведіть прикладами з тексту, що автор підтримує ви
звольну боротьбу.

V. Закріплення вивченого
VІ. Оголошення домашнього завдання

yy Повторити матеріал підручника (с. 187–189).
yy Дати письмову відповідь на запитання «Чому послання називають «ви
праною» сатирою»?
yy Вивчити напам’ять фрагмент твору (на вибір). Підготувати виразне читан
ня твору.

Урок № 47
Тема: кРитичний ПеРегляд національної істоРії задля її кРащого 

майбутнього. настРоєві інтонації Послання т. шевченка 
«і  меРтвим, і  живим, і  ненаРожденним…»

Мета: розкрити зміст і  художню організацію, особливості мови твору, актуальність послання, роз-
вивати навички виразного читання, коментування поетичних творів; формувати патріотичні 
переконання.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця розуміє культурні й  політичні чинники, що спонукали по-

ета до  написання цього твору; виразно й  усвідомлено читає твір; визначає і  характеризує 
адресата послання, головну думку твору; орієнтується у  складній композиції твору, виявляє 
його різні настроєві інтонації; дискутує про актуальність мотивів твору для нашого часу; ви-
вчає напам’ять фрагмент (на вибір).

Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя. У яких же словах поета міститься ключ до розуміння всього 
твору? Чому твір такий багатий інтонаційно? Яким поет уявляє онов
лене життя нації? Спробуємо знайти відповіді на запитання в тексті 
твору.

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Зміст і художня організація» (Підручник, с. 188).
Бесіда (Підручник, с. 189, запитання № 1–5). Як автор називає своїх адресатів? Чому 
поет дає їм полярно протилежні оцінки? У чому автор звинувачує укра
їнське панство? Як він ставиться до прикрашання минулого? Доведіть 
прикладами з тексту. Якими словами завершується послання? Як ви 
розумієте ці слова?
Робота в парах (групах). Знайдіть у тексті послання приклади настроєвих ін
тонацій (суперечка, пересторога, погроза, заклик). Запишіть приклади 
в зошит. Поясніть, з якою метою автор використовує ці інтонації.
Робота з текстом художнього твору. Афористичність мови. Знайдіть рядки, які перетво
рилися на афоризми. Поясніть їхнє значення.

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Виконання КОЗ (Підручник, с. 188, запитання № 6).
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V. Закріплення вивченого
Виконання завдання рубрики «Запрошуємо до дискусії» (Підручник, с. 189, завдання № 1).

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Виконати завдання рубрики «Виявляємо творчі здібності» (Підручник, с. 189, 
завдання №2)
yy Підготувати виразне читання поезій «У нашім раї на землі…», «На пан
щині пшеницю жала…».

Урок № 48
Тема: Різні тиПи втілення теми жіночої долі: Романтичний 

(«катеРина»), Реалістично-Побутовий («наймичка», «на 
Панщині Пшеницю жала…»), символічно-узагальнений 
(«маРія»). ПРистРасна мРія матеРі ПРо гідне життя своєї 
дитини у  віРші «на Панщині Пшеницю жала…»

Мета: розкрити тему жіночої долі у  творчості поета, різні типи її втілення; дати уявлення про при-
гноблене становище простої людини в  часи кріпацтва, допомогти усвідомити її прагнення 
до  звільнення, мрії про щастя своїх дітей; виховувати шанобливе ставлення до  жінки в  усіх 
її іпостасях.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця розуміє становище жінки в  кріпацькій Україні часів Шев-

ченка; уміє порівнювати різні типи втілення теми жіночої долі у  творчості поета (на прикладі 
творів); має уявлення про пригноблене становище простої людини в  часи кріпацтва, розуміє 
її прагнення до  звільнення, мрії про щастя своїх дітей.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя. У мистецтві є теми, близькі й зрозумілі людям різних епох. 
Вони не вичерпують себе повністю, а розкриваються щоразу новими 
гранями. Є в цих «вічних темах» особлива притягальна сила, що зму
шує митців повертатися до них знову й знову. Вони мають загально
людське значення. До «вічних» належать не лише філософські теми 
на кшталт життя і смерті, добра і зла, а й більш конкретні теми кохан
ня, війни тощо. До вічних належить і тема жіночої долі та один із її 
варіантів — тема материнства.

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Жіноча доля в поезії Т. Шевченка. Своєрідність теми» (Підручник, с. 190).
Бесіда за змістом прочитаного (Підручник, с. 190, завдання № 1–3).
Дискусійне запитання. Чому тема жіночої долі належить до вічних?
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Жіноча доля в поезії Т. Шевченка Історикопобутовий контекст» (Під-
ручник, с. 190).
Бесіда за змістом прочитаного (Підручник, с. 191, завдання № 1–3).
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Жіноча доля в поезії Т. Шевченка. Романтичне втілення теми» (Під-
ручник, с. 191).
Робота з текстом художнього твору. Читання уривків з поеми «Катерина» (Підручник, с. 191–195).
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Бесіда за змістом прочитаних уривків (Підручник, с. 195, завдання № 1–4).
Виконання завдання з рубрики «Порівнюємо твори різних видів мистецтва» (Підручник, с. 195, за-
вдання № 5).
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Образ жінки в Шевченковій ліриці» (Підручник, с. 190).
Виразне читання вірша «На панщині пшеницю жала…»
Бесіда (Підручник, с. 205, завдання № 1–7).

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Робота в парах (групах). Виконання КОЗ (Підручник, с. 205, запитання № 8).

V. Закріплення вивченого
Бесіда. У яких ліричних творах Шевченко розкрив тему жіночої долі? 
Яким є авторське ставлення до жінкиматері? Кому поет присвятив 
вірш «На панщині пшеницю жала…»? Яка соціальна тема поєдналась 
у цьому творі з темою материнства? Про що мріє героїня твору? Яку 
роль відіграє прийом «сну»?

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Повторити матеріал підручника (с. 190–195).
yy Прочитати поему «Наймичка» (Підручник, с. 196–200).

Урок № 49
Тема: «наймичка»  — Поема ПРо тРагедію жінки із  соціальниХ 

низів. людина з  наРоду, Поетичний оПис завеРшення 
циклу її життя. «у нашім Раї на  землі…»  — твіР на  «вічну» 
тему матеРі й  сина

Мета: поглибити уявлення учнів про тему жіночої долі у  творчості поета, її романтичне втілення; 
формувати навички аналізу художнього твору; сприяти вихованню шанобливого ставлення 
до  жінки.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця розуміє становище жінки в  кріпацькій Україні часів Шев-

ченка; уміє порівнювати різні типи втілення теми жіночої долі у  творчості поета (на прикладі 
творів); має уявлення про пригноблене становище простої людини в  часи кріпацтва, розуміє 
її прагнення до  звільнення, мрії про щастя своїх дітей.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя. Життя сільської громади в часи Шевченка значною мірою 
залежало від приписів звичаєвого права. Це система неписаних соціаль
них норм і правил поведінки, закріплена в народній традиції. Звичаєве 
право спиралося на стереотипні уявлення про дошлюбні взаємини, ро
динне життя, громадські обов’язки. Поведінка дівчини також обумов
лювалась звичаєвим правом. Пам’ятаєте, як це знайшло відображення 
в народній ліриці? Зі звичаєвим правом Шевченко був добре знайомий 
іще з дитинства. Однак у своїй поезії він не підтримував жорстоко
го ставлення до матерів нешлюбних дітей, а навпаки, співчував їхній 
страдницькій долі.
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ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Поема «Наймичка»: реалістичнопобутовий погляд» (Підручник, с. 196).
Складання запитань за змістом прочитаного.
Робота з текстом художнього твору. Читання уривків з поеми «Наймичка» (Підручник, с. 196–200).
Бесіда за змістом прочитаних уривків (Підручник, с. 200, завдання № 1–5).
Характеристика образу Ганни (Підручник, форзац, пам’ятка № 4 «План характеристики художнього 
образу-персонажа»).
Робота в парах (групах). Опрацювання статті «Символічно-узагальнена версія образу матері» (Під-
ручник, с. 200).
Бесіда за змістом прочитаного. До якого періоду творчості Шевченка належить 
поема «Марія»? Як поет переосмислив євангельську історію? Із якою 
метою він це зробив? Як у поемі «Марія» поєдналися євангельська істо
рія й авторський погляд на жіночу долю? У чому полягає символічний 
зміст теми материнства в «Марії»?

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Виконання завдання з рубрики «Досліджуємо самостійно» (Підручник, с. 200, завдання № 7).

V. Закріплення вивченого
Бесіда. Які теми називають вічними? Який жіночий образ у християнстві 
вважається взірцевим? Яким є народний ідеал жінкиматері?

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Підготуватися до усного твору «Пафос творів Шевченка про жіночу 
долю, їхній наскрізний ліризм»; «Еволюція жіночого образу в поезії 
Шевченка».

Урок № 50
Тема: уРок Розвитку мовлення усний твіР «Пафос твоРів 

шевченка ПРо жіночу долю, їХній наскРізний ліРизм»; 
«еволюція жіночого обРазу в  Поезії шевченка»

Урок № 51
Тема: особистісна ліРика т. шевченка ПеРіоду аРешту й  заслання 

і  Після ПовеРнення з  нього («і виРіс я  на  чужині…», 
«самому чудно. а  де  ж дітись?..», «доля», «Росли укуПочці, 
зРосли…»). Підбиття Підсумків чесно ПРожитого життя

Мета: дати уявлення про обставини написання творів; настрої, відображені в  них, розкрити вну-
трішній світ героїв Шевченка; навчати бачити красу особистості; формувати переконання, що 
контакт із  друзями, однодумцями, зі  світом є  підтримкою особистості, що жити треба чесно, 
у  добрі та  взаємоповазі.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця уміє розповісти про обставини написання цих творів; про-

никає уявою в  настрої, у  внутрішній світ героїв Шевченка, вчиться бачити красу особис-
тості; називає зразки поетичної образності, визначає їхню роль у  структурі творів; вивчає 
напам’ять вірш «Доля».

Перебіг уроку
І. Організаційний етап

www.e-ranok.com.ua



44

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
Слово вчителя. Краще зрозуміти Шевченкову лірику допоможуть біогра
фічні обставини її створення. Багато змін у долі поета визначив арешт 
1847 року. На нього чекало життя рядового солдата, він був відірваний 
від звичного оточення, від українських читачів. Та навіть за цих умов 
поет не полишив творчої праці.

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Ліричні роздуми поета. Біографічний контекст» (Підручник, с. 206).
Бесіда за змістом прочитаного (Підручник, с. 206, завдання № 1–5).
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Ліричні роздуми поета. Теоретичний коментар» (Підручник, с. 206, 207).
Бесіда. Чому ліричного героя вважають художнім двійником автора? Чи 
може ліричний герой відрізнятися від автора? На підставі чого ми ха
рактеризуємо ліричного героя? Чи можна вважати ліричну поезію ду
шевною автобіографією автора? Чому? Як називається жанр лірики, 
у якому переважають не емоції, а роздуми автора?
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті «Лі
ричні настрої поета часів заслання» (Підручник, с. 207, 208). Які настрої вияви
лись у Шевченковій ліриці часів заслання? До яких тем звертався автор? 
Назвіть основні риси ліричного героя у творах Шевченка періоду заслання.
Виконання завдання з рубрики «Запрошуємо до дискусії» (Підручник, с. 208, завдання № 9).
Робота з текстом художнього твору. Читання поезії «Доля» (Підручник, с. 209).
Бесіда за змістом прочитаних уривків (Підручник, с. 209, завдання № 1–7).
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Мрія про щастя» (Підручник, с. 209).
Виразне читання вірша «Росли, укупочці зросли…»
Бесіда (Підручник, с. 209, завдання № 1–2).

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Робота в парах (групах). Виконання КОЗ (Підручник, с. 209, запитання № 3).

V. Закріплення вивченого
Наведіть аргументи на захист тези «Лірика Т. Шевченка — його душев
на й духовна автобіографія».

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Вивчити напам’ять поезію Т. Шевченка «Доля».
yy Для творчих груп: виконати завдання (Підручник, с. 210, завдання № 4).

Урок № 52
Тема: біблія в  житті т. шевченка. світле ПРоРоцтво Поета 

(«ісаія. глава 35»). Художня інтеРПРетація твоРів із  книги 
Псалмів, Риси її національної своєРідності у  т. шевченка 
(«блаженний муж на  лукаву…»)

Мета: поглибити уявлення учнів про розуміння Шевченком ідеї Бога, стильове й  образне вира-
ження цієї їдеї у  творчості поета; вчити зіставляти переспів Шевченка й  оригінальні біблійні 
тексти псалмів, визначити домінанти поетового почуття.
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Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця уміє обґрунтувати розуміння Шевченком ідеї Бога; має 

уявлення про її стильове й  образне вираження у  творчості поета; уміє зiставити переспів 
Шевченка й  оригінальні біблійні тексти псалмів, визначити домінанти поетового почуття.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя. Тарас Шевченко добре знав Біблію, любив її перечитувати. 
Він захоплювався духовним змістом біблійних книг, цінував їх за спо
відування високих моральних ідеалів. Однак не лише це приваблювало 
поета. Він сприймав Біблію як джерело справжньої релігійності, в осно
ву якої покладено любов до ближнього. Недарма звернення до Бога як 
утілення любові й вищої справедливості відчувається в усій Шевченко
вій творчості.

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Риси пророка в образі автора» (Підручник, с. 211).
Робота в парах (групах). Складання запитань за змістом прочитаного та від
повідей на них.
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Вплив Біблії на творчість і світогляд Тараса Шевченка. Шевченкове 
розуміння Бога» (Підручник, с. 211).
Бесіда за змістом прочитаних уривків (Підручник, с. 211, завдання № 1–3).
Опрацювання понять з теорії літератури (Підручник, с. 212).
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Переспіви псалмів у творчості Тараса Шевченка» (Підручник, с. 212).
Бесіда. Що таке псалми? Кому приписують їх авторство? Чим поета при
вабили біблійні псалми? Яку назву має цикл переспівів псалмів? Які 
акценти поставив автор у своїх переспівах?
Робота з текстом художнього твору. Читання поезії «Ісаія. Глава 35» (Підручник,  
с. 213, 214).
Бесіда за змістом прочитаних уривків (Підручник, с. 214, завдання № 1–3).

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Виконання завдання з рубрики «Досліджуємо самостійно» (Підручник, с. 214, завдання № 4).

V. Закріплення вивченого
Бесіда. У яких творах поет наслідував біблійних пророків? Ким був про
рок Ісая? Проти чого він виступав? Яка емоційна тональність пере
важає в поезії Шевченка? Який композиційний прийом покладений 
в основу твору?

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Повторити матеріал підручника (с. 211–214).
yy Скласти тези до виступу на тему «Значення творчості Т. Шевченка».
yy Розробити мультимедійну презентацію «Живопис Т. Шевченка».
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Урок № 53
Тема: світова велич укРаїнського Поета. огляд твоРчої сПадщини 

т. шевченка та  істоРичний ПостуП укРаїни. вшанування 
Пам’яті Поета в  укРаїні й  за  коРдоном

Мета: поглибити уявлення учнів про великий духовний імпульс, який подала діяльність Шевченка 
в  боротьбі за  політичну незалежність і  культурне збагачення України; навчити характеризу-
вати внесок Т. Шевченка у  скарбницю української поезії, у  розвиток української літературної 
мови, у  світовий мистецький поступ; сприяти усвідомленню краси українського художнього 
слова, представленого в  поезії Шевченка; того, що Т. Шевченко  — гордість України.

Обладнання: підручник, виставка репродукцій творів Т. Шевченка.
Очікувані результати: учень / учениця розуміє великий духовний імпульс, який подала діяль-

ність Шевченка в  боротьбі за  політичну незалежність і  культурне збагачення України; уміє 
схарактеризувати внесок Т. Шевченка у  скарбницю української поезії, у  розвиток української 
літературної мови, у  світовий мистецький поступ.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Бесіда. Максим Рильський сказав: «Тарас Шевченко увійшов в історію 
нашої і світової літератури як поет — і як поет здобув собі безсмертя».

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Виступ учнів з мультимедійною презентацією «Живопис Т. Шевченка».
Обговорення презентації. Використовуючи пам’ятку № 9 (Підручник, форзац), учні 
оцінюють виступ однокласників.
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Значення творчості Шевченка» (Підручник, с. 214).
Робота в парах (групах). Складання тез статі, запитань за змістом прочитаного 
та відповідей на них.
yy Уславив волелюбні традиції українського козацтва в посланні «До 
Основ’яненка».
yy Викрив і висміяв політику Російської імперії в поемі «Сон».
yy Засудив загарбницькі колоніальні війни в поемі «Кавказ».
yy Визначив шлях українців до морального очищення й визволення в по
сланні «І мертвим, і живим, і ненарожденним…».
yy Всебічно осмислив тему жіночої долі, уславив святість материнства 
в поемах «Катерина», «Наймичка», «Марія».
yy Виступив непримиренним противником кріпацтва, розкрив народні 
уявлення про щастя («На панщині пшеницю жала…», «Росли укупочці, зросли…»).
yy Створив високохудожні зразки ліричної медитації («Доля», «Муза», «Слава»).
yy Майстерно використав викривальні й моральні можливості біблійних 
псалмів і пророцтв для засудження соціальної несправедливості («Псалми 
Давидові», «Ісаія. Глава 35»).
yy Надав українському слову якісно нового звучання. Завершив процес 
формування літературної мови, розпочатий Іваном Котляревським, 
Григорієм КвіткоюОснов’яненком, поетамиромантиками.
yy Підніс українську літературу до рівня розвинених європейських літера
тур, визначив на багато десятиліть уперед основний напрям її розвитку.
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ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Виконання завдання (Підручник, с. 215, завдання № 3).
Робота з ілюстраціями. Виконання завдання рубрики «Порівнюємо різні твори мистецтва» (Під-
ручник, с. 215, завдання № 4).

V. Закріплення вивченого
VІ. Оголошення домашнього завдання

yy Підготуватися до контрольної роботи за темою.

Урок № 54
Тема: контРольна Робота

Урок № 55
Тема: Позакласне читання. т. шевченко. Повість «Художник»

Урок № 56
Тема: «укРаїнець у  євРоПі, євРоПеєць в  укРаїні»  — Пантелеймон 

куліш. гРомадська та  культуРницька Робота на  шляХу 
дуХовного відРодження і  культуРного збагачення нації. 
Романтична основа світогляду

Мета: дати уявлення про віхи життєвого і  творчого шляху письменника; поглибити знання учнів 
про жанри (роман, історичний роман, роман-хроніка, біографічний роман), історичну і  ху-
дожню правду у  творі.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця знає основні віхи життєвого і  творчого шляху письменни-

ка; уміє розрізняти жанри: роман, історичний роман, роман-хроніка, біографічний роман; 
уміє розрізняти історичну і  художню правду у  творі.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу

Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Пантелеймон Куліш» (Підручник, с. 216).
Бесіда за змістом прочитаного (Підручник, с. 216, завдання № 1–4).
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Організатор літературного життя» (Підручник, с. 216, 217).
Бесіда. Кого з українських письменників підтримував Пантелеймон Ку
ліш? Який літературний збірник він видав? Із яким українським жур
налом він співпрацював? Що зробив Куліш для увічнення пам’яті Ми
коли Гоголя? Чи писав він літературнокритичні дослідження?
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Культурнопросвітницька праця» (Підручник, с. 217). Що зробив Куліш для 
поширення народної освіти? Яку назву має перший український фо
нетичний правопис? Назвіть західноєвропейських авторів, твори яких 
Куліш переклав українською мовою. Яку назву має збірка його пере
кладів? Хто допомагав Кулішу перекладати Біблію?
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Робота в парах (групах). Опрацювання статті «Своєрідність художньої творчості», складання за-
питань за матеріалами статті (Підручник, с. 218).

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Виконання КОЗ (Підручник, с. 218, запитання № 4).

V. Закріплення вивченого
Бесіда. Назвіть поетичні збірки Куліша. Яким був його погляд на роль 
літератури й культури в житті народу? До якого літературного напряму 
належать твори Куліша?

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Повторити матеріал підручника (с. 116–118).
yy Прочитати повість П. Куліша «Чорна рада».

Урок № 57
Тема: «чоРна Рада» П. куліша  — ПеРший укРаїномовний 

істоРичний Роман. ПоХодження його назви, істоРична 
основа й  автоРська уява, Романтичність стилю

Мета: розвивати вміння розрізняти історичну і  художню правду у  творі, визначати основний кон-
флікт твору, аналізувати образи, визначати зміст символів, пояснювати особливості оповіді.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця визначає основний конфлікт твору; пояснює особливості 

оповіді, засобів розкриття образів, історичний колорит.
Перебіг уроку

І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя. Заслугою Куліша стало створення першого в нашій літера
турі роману. У чому ж полягають особливості цього жанру?

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Українська історія в «Чорній раді». Теоретичний коментар » (Підручник, 
с. 218).
Опрацювання поняття «роман».

Основні риси роману
yy великий епічний твір (більший за обсягом за оповідання й повість);
yy зображує широку картину дійсності, звертається до багатьох важли
вих проблем;
yy має значну кількість персонажів;
yy відзначається сюжетною складністю, може містити декілька сюжет
них ліній;
yy частіше написаний прозою, але може мати й віршову форму.

Бесіда. Який епічний жанр має найбільший обсяг? Чи може роман мати 
віршову форму? Які існують різновиди роману?
Виконання завдання рубрики «Ділимося читацьким досвідом» (Підручник, с. 219, завдання № 4).
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Історичний романхроніка» (Підручник, с. 219).
Бесіда за змістом прочитаного (Підручник, с. 219, завдання № 1–4).
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Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Історія створення роману «Чорна рада» (Підручник, с. 219).
Бесіда за змістом прочитаного. Коли Куліш розпочав роботу над романом? Де 
й коли вийшли перші розділи твору? Чому роман був надрукований 
із великим запізненням? Коли вийшло повне видання? Як оцінив роман 
Тарас Шевченко?
Робота в парах (групах). Опрацювання статей «Джерела «Чорної ради», «Історична основа» (Під-
ручник, с. 220). За матеріалом статей учні складають запитання та відповіді 
на них.

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Виконання КОЗ (Підручник, с. 221, запитання № 14).

V. Закріплення вивченого
Бесіда. До яких джерел звертався автор під час роботи над романом? Який 
твір Миколи Гоголя вплинув на задум Куліша? На якого західноєвро
пейського романіста орієнтувався письменник? Події якої епохи стали 
основою сюжету роману П. Куліша? Як тоді поводилася козацька стар
шина? Назвіть тогочасних претендентів на гетьманську булаву. Кого 
з них підтримувала Росія? Хто був обраний гетьманом на козацькій 
раді 1663 року?

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Повторити матеріал підручника (с. 116–118).
yy Прочитати повість П. Куліша «Чорна рада».

Урок № 58
Тема:  сюжет Роману «чоРна Рада». неПРосте життя 

та  Романтичні ПРигоди головниХ геРоїв
Мета: розкрити основний конфлікт роману, провідні образи й  символи твору, визначити особливос-

ті оповіді, засоби розкриття образів, історичний колорит.
Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / визначає основний конфлікт твору; уміє розкрити образи й  симво-

ли, пояснити особливості оповіді, засобів розкриття образів, історичний колорит.
Перебіг уроку

І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя. Куліш був активним учасником українського національно
го руху, КирилоМефодіївського товариства. Ця організація прагну
ла осмислити історичну долю українського народу й визначити місце 
України у світі, передусім у колі слов’янських народів. Шукаючи відпо
віді на гострі питання сучасності, письменник звернувся до попередніх 
епох. Він розумів: хто не враховує уроків свого минулого, той не матиме 
майбутнього.

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Бесіда. Чи сподобався вам прочитаний твір? Які у творі є головні й друго
рядні персонажі? Хто з них справив на вас найбільше враження? Чому?
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Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Художній задум» (Підручник, с. 221).
Аналізуємо художній твір. Чому рада 1663 року одержала назву чорної? Що 
символізує чорний колір у романі? 
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Сутність конфлікту» (Підручник, с. 238).
Бесіда. Що нового ви дізналися зі статі підручника? Який відрізок часу 
охоплюють події роману? Із яких частин складається його сюжет? 
З якими персонажами пов’язана особистісна сюжетна лінія? Як групу
ються персонажі? Кому з них симпатизує письменник?

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Поясніть, чому автор не схвалював дії запорожців і простолюду.

V. Закріплення вивченого
VІ. Оголошення домашнього завдання

yy Повторити матеріал підручника (с. 238–239).
yy Скласти характеристику персонажа роману (на вибір).

Урок № 59
Тема: загальнолюдські Риси геРоїв «чоРної Ради» П. куліша  — 

ініціативність, лицаРство, благоРодство, віРність Почуттю 
та  обов’язку

Мета: розкрити образи твору, вдосконалювати навички робити порівняльну характеристику героїв, 
співвідносити образи твору з  художніми образами інших історичних творів вітчизняних і  за-
рубіжних письменників.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця визначає та співвідносить образи твору з  художніми обра-

зами інших історичних творів вітчизняних і  зарубіжних письменників; усвідомлює значення 
ініціативності, наполегливості й  працьовитості для досягнення поставленої мети.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя. У романі зображено багато персонажів. Частина з них мають 
історичні прототипи, інша частина — це вигадані герої, представники 
різних соціальних груп тогочасної України. Якими ж постають герої 
роману?

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Бесіда. Які у творі є головні й другорядні персонажі? Хто з них справив 
на вас найбільше враження? Чому?
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Персонажі роману. Козацька еліта» (Підручник, с. 239).
Аналізуємо художній твір. Якою постає козацька еліта? Назвіть найяскравіших 
його представників. Хто з персонажів згадується в літописі Самовидця? 
Чи відповідає створений автором образ Шрама реальній особі? Яки
ми рисами автор наділив Шрама? Яким постає Шрам на створеному 
П. Кулішем портреті? Яку роль у створенні образу Шрама відіграє його 
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портрет? На кого з претендентів на гетьманську булаву покладає свої 
надії Шрам? Чому? Яким постає у романі Сомко? Хто з еліти проти
ставляється носіям ідеї державотворення? Яким постає в романі Іван 
Брюховецький? Чому Брюховецький здобуває підтримку запорожців?
Складання порівняльної характеристики Сомка і Брюховецького (Підручник, форзац, пам’ятка № 5).
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Персонажі роману. Запорожці» (Підручник, с. 238).
Бесіда. Чи дає автор роману однозначну оцінку запорожцям? Хто висту
пає носієм вільного запорозького духу? Якими засобами автор створює 
образ Кирила Тура? Знайдіть у тексті твору авторську характеристику 
цього персонажа. Яким постає Кирило Тур на портреті? На яких де
талях портрету персонажа зосереджує увагу автор? Хто з персонажів 
роману сповідує ідеал спокійного хуторського життя? Поміркуйте, як 
ставиться до цього ідеалу автор. Обґрунтуйте свою думку. Яким постає 
в романі Петро Шраменко? Поміркуйте, хто з героїв роману найбільше 
втілює погляди і позицію П. Куліша. Яким постає бандурист? Схарак
теризуйте цього персонажа за планом (Підручник, форзац, пам’ятка № 4).

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Виконання завдань рубрики «Досліджуємо самостійно» (Підручник, с. 241, запитання № 1, 2).

V. Закріплення вивченого
Бесіда. Назвіть персонажів роману, які мають реальних прототипів. Які 
риси втілює Яким Сомко? Чому Шрам, побувши священиком, знову по
годився прийняти полковництво? На що спрямована діяльність Шрама? 
Як автор зобразив запорожців? Якими рисами наділений Кирило Тур? 
Чому його можна вважати романтичним персонажем? Які ідеали спо
відує Черевань? Що зробив Петро, аби завоювати прихильність Лесі? 
Як склалася їхня доля? Яку роль у творі відіграє Чоловік Божий? Як 
ставиться до нього автор?

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Виконати завдання рубрики «Виявляємо творчі здібності» (Підручник, с. 241, 
запитання № 4, 5).
yy Прочитати повість Марка Вовчка «Інститутка» (Підручник, с. 245–250).

Урок № 60
Тема: життя і  твоРча діяльність маРка вовчка. «наРодні 

оПовідання»; ПРодовження теми наРодного життя 
в  Повісті «інститутка». антилюдяна суть кРіПосництва 
та  солдатчини

Мета: розвивати вміння коментувати твір, визначати його жанр, пояснювати особливості сюжету; 
сприяти формуванню розуміння, що кожна людина, незалежно від свого суспільного стану, 
має право бути щасливою.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця уміє прокоментувати зміст твору, визначити його жанр, 

пояснити особливості сюжету; має уявлення про пригнічене становище простої людини в  іс-
торичну добу кріпацтва, розуміє повсякчасне прагнення особи до  вільного, щасливого життя.
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Перебіг уроку

І. Організаційний етап

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
Вступне слово вчителя (Підручник, с. 242).

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Марко Вовчок» (Підручник, с. 242).

Робота в парах (групах). Складання запитань за змістом прочитаного та від
повідей на них.

Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Теми з народного життя» (Підручник, с. 243).

Бесіда (Підручник, с. 243, завдання № 1–6).

Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Повість «Інститутка». Історичний контекст» (Підручник, с. 243).

Бесіда. Коли була написана «Інститутка»? Кому авторка присвятила свій 
твір? Яке соціальне явище викриває письменниця?

Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Повість «Інститутка». Теоретичний коментар» (Підручник, с. 243).

Бесіда (Підручник, с. 244, завдання № 1–4).

Робота в парах (групах). Виконання завдання рубрики «Досліджуємо самостійно» (Підручник, с. 244, 
завдання № 5).

Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Повість «Інститутка». Жанр і конфлікт твору» (Підручник, с. 250).

Бесіда (Підручник, с. 251, завдання № 1–3).

Робота з текстом художнього твору. У чому полягають особливості соціальної по
вісті? Який конфлікт покладено в основу «Інститутки»? Які риси реа
лізму наявні в творі?

Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Повість «Інститутка». Особливості сюжету» (Підручник, с. 251).

Бесіда (Підручник, с. 251, завдання № 1–5).

Робота з текстом художнього твору. Як пов’язані сюжет і конфлікт повісті? Ви
значте експозицію і зав’язку. Як розвиваються події твору? Який епізод 
є кульмінаційним? Що є розв’язкою повісті?

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Дискусійне запитання. Чи вважаєте ви, що розв’язка твору є щасливою?

V. Закріплення вивченого

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Повторити матеріал підручника (с. 242–251).

yy Дібрати цитати до характеристики образів твору.
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Урок № 61
Тема: маРко вовчок «інститутка». обРази ПеРсонажів  — людей 

із  наРоду та  Панночки. автоРська Позиція у  твоРі
Мета: розвивати вміння аналізувати образи твору, визначати особливості їх створення, сприяти 

формуванню розуміння, що кожна людина, незалежно від свого суспільного стану, має право 
бути щасливою.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця уміє прокоментувати зміст твору, визначити його жанр, 

пояснити особливості сюжету; має уявлення про пригнічене становище простої людини в  іс-
торичну добу кріпацтва, розуміє повсякчасне прагнення особи до  вільного, щасливого життя.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу

Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Персонажі повісті» (Підручник, с. 252).
Робота в парах (групах). Складання запитань за змістом прочитаного та від
повідей на них.
Робота з текстом художнього твору. Якими рисами наділена Устина? Як склада
ється її доля після приїзду панночки? Як ставиться інститутка до крі
паків? Чи назване у творі ім’я панночки? Чому? Чому авторка схема
тизувала цей образ? Як складаються стосунки інститутки із чоловіком? 
Чому вона погодилась на шлюб Устини й Прокопа? Які типові риси 
втілились в образі інститутки?

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Складання порівняльної характеристики інститутки та Устини.
Виконання завдання рубрики «Виявляємо творчі здібності» (Підручник, с. 251, завдання № 11).

V. Закріплення вивченого
Робота в парах (групах). Визначити роль антитези у групуванні персонажів 
повісті. Схарактеризуйте образ автора у творі.

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Виконати завдання рубрики «Виявляємо творчі здібності» (Підручник, с. 251, 
завдання № 11).
yy Підготувати виразне читання віршів українських поетів другої полови
ни ХІХ століття.

Урок № 62
Тема: укРаїнська Поезія дРугої Половини ХіХ ст. відомі Поети: 

стеПан Руданський, леонід глібов, яків щоголів, іван 
манжуРа, боРис гРінченко, юРій федькович, миХайло 
стаРицький, володимиР самійленко, Павло гРабовський 
(оглядово)

Мета: дати відомості про українську поезію другої половини ХІХ ст., її видатних представників; 
навчити визначати жанрові та  художні особливості поетичних творів, аналізувати їх ідейно-
тематичний зміст; виховувати ставлення до  поезії як сповіді душі, вияву найсокровенніших 
думок і  почуттів людини.
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Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця знає і  вміє коротко розповісти про українську поезію дру-

гої половини ХІХ ст., називає її видатних представників; уміє визначати жанрові та  художні 
особливості поетичних творів, аналізувати їх ідейно-тематичний зміст.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя. За статтею «На шляху до національного відродження» (Під-
ручник, с. 253). Українське слово розвивалось у непростих умовах заборон 
і переслідувань. Письменники мусили ставати на захист національ
них прав свого народу. Це позначилось і на тематиці поетичних творів. 
Громадянські теми відігравали першорядну роль. Життя народу, його 
історія, моральні проблеми, освіта й виховання — такі питання були 
найбільш злободенними. Розвивалась також особистісна лірика. У ній 
знайшли відображення найрізноманітніші думки й переживання укра
їнців. У другій половині ХІХ століття в літературу прийшло немало 
талановитих поетів.

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Українська поезія другої половини ХІХ століття. Степан Руданський» 
(Підручник, с. 253).
Складання запитань за змістом прочитаного та відповідей на них.
Виразне читання віршів Степана Руданського учнями.
Прослухування пісні «Повій, вітре, на Вкраїну», літературною основою якої став вірш С. Руданського.
Бесіда. Як ви вважаєте, чому слова цієї поезії С. Руданського лягли 
в основу народної пісні? Яким постає поет на портреті?
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Українська поезія другої половини ХІХ століття. Леонід Глібов» (Під-
ручник, с. 253).
Складання запитань за змістом прочитаного та відповідей на них.
Бесіда. Які твори поета ви вивчали у попередніх класах? Які з них ви 
знаєте напам’ять? Який твір поета став народною піснею? 
Прослухування пісні «Стоїть гора високая», літературною основою якої став вірш Л. Глібова «Журба».
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Українська поезія другої половини ХІХ століття. Яків Щоголів» (Під-
ручник, с. 253).
Бесіда. Які твори поета ви знали з дитинства? Які вивчали у попередніх 
класах? Яким ви уявляли поета? Яким постає поет на портреті?
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Українська поезія другої половини ХІХ століття. Іван Манжура» (Під-
ручник, с. 253).
Складання запитань за змістом прочитаного та відповідей на них.
Виразне читання віршів Івана Манжури учнями.
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Українська поезія другої половини ХІХ століття. Борис Грінченко» 
(Підручник, с. 254).
Складання запитань за змістом прочитаного та відповідей на них.
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Виразне читання віршів Бориса Грінченка учнями.
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Українська поезія другої половини ХІХ століття. Юрій Федькович» 
(Підручник, с. 254).
Складання запитань за змістом прочитаного та відповідей на них.
Виразне читання віршів Юрія Федьковича учнями.
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Українська поезія другої половини ХІХ століття. Володимир Самій
ленко» (Підручник, с. 254).
Складання запитань за змістом прочитаного та відповідей на них.
Виразне читання віршів Володимира Самійленка учнями.
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Українська поезія другої половини ХІХ століття. Павло Грабовський» 
(Підручник, с. 255).
Складання запитань за змістом прочитаного та відповідей на них.
Виразне читання віршів Павла Грабовського учнями.

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Виконання завдання рубрики «Запрошуємо до дискусії» (Підручник, с. 255, завдання № 7).

V. Закріплення вивченого
Бесіда (Підручник, с. 255, завдання № 1–4).

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Повторити матеріал підручника (Підручник, с. 225–255).
yy Виконати завдання (Підручник, с. 255, завдання № 8).

Урок № 63
Тема: миХайло стаРицький  — дРаматуРг, Поет, ПРозаїк, 

театРальний діяч. «не зaХвати солодкого зомління…» 
(із  циклу «монологи ПРо коХання»). Поетичні засоби для 
виРаження Почуття

Мета: дати відомості про Михайла Старицького, особливості його поетичних творів, навчити ана-
лізувати їх ідейно-тематичний зміст; виховувати ставлення до  поезії як сповіді душі, вияву 
найсокровенніших думок і  почуттів людини.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця знає відомості про Михайла Старицького, визначає художні 

особливості його поетичних творів, аналізує їх ідейно-тематичний зміст.
Перебіг уроку

І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя. За статтею «Михайло Старицький» (Підручник, с. 256).

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Михайло Старицький» (Підручник, с. 256).
Бесіда (Підручник, с. 256, завдання № 1–5).
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Прослухування пісень «Ніч яка, Господи, місячна зоряна», «Туман хвилями 
лягає», літературною основою якої стали вірші Михайла Старицького.
Бесіда. Яке враження справили на вас пісні? Які почуття передав поет 
у віршах?
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Ліричний монолог на тему кохання» (Підручник, с. 257).
Складання запитань за змістом прочитаного та відповідей на них.
Виразне читання поезії Михайла Старицького «Не захвати солодкого зомління…»
Бесіда. До якого циклу поезій входить вірш «Не захвати солодкого зо
мління…»? Яку тему розкрив автор? Який тип стосунків він заперечує? 
Що таке платонічне кохання? Як ставиться ліричний герой до коханої? 
Із якою метою автор використав образи природи?
Виконання завдання рубрики «Запрошуємо до дискусії» (Підручник, с. 256, завдання № 7).

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Виконання завдання рубрики «Виявляємо творчі здібності» (Підручник, с. 255, завдання № 8).

V. Закріплення вивченого
VІ. Оголошення домашнього завдання

yy Повторити матеріал підручника (Підручник, с. 256–258).
yy Підготуватися до уроку позакласного читання.

Урок № 64

Тема: уРок Позакласного читання. м. стаРицький «обоРона буші»

Урок № 65

Тема: іван нечуй-левицький  — «колосальне всеобіймаюче 
око укРаїни». «кайдашева сім’я»  — соціально-Побутова 
Повість-ХРоніка. гумоРистичний РакуРс зобРаження 
та  необХідність його вРаХування ПРи інтеРПРетації Повісті

Мета: дати відомості про письменника, його твори, оцінку І. Франком творчого спадку І. Нечуя-
Левицького, визначити жанр і  проблематику твору «Кайдашева сім’я».

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця знає й  уміє розповісти про письменника, назвати його 

основні твори; коментує оцінку І. Франком творчого спадку І. Нечуя-Левицького; уміє визна-
чити жанр твору, прокоментувати основну проблему.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя. За статтею «Іван НечуйЛевицький» (Підручник, с. 259).

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Іван НечуйЛевицький. Літературна творчість» (Підручник, с. 259).
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Складання запитань за змістом прочитаного та відповідей на них. Коли й де народився 
письменник? Де він здобув освіту? Ким він працював? Коли  НечуйЛе
вицький розпочав літературну діяльність? До яких тем він звертався? 
Назвіть відомі твори письменника. До якого літературного напряму 
вони належать? У якому творі письменник зобразив українську інтелі
генцію? Чи писав він історичну прозу?
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Іван НечуйЛевицький. Повість «Кайдашева сім’я» (Підручник, с. 259).
Бесіда. Хто був попередником НечуяЛевицького в жанрі повісті? До яко
го різновиду повісті слід віднести «Кайдашеву сім’ю»? У якій послідов
ності подаються події в творі?
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Історія створення й видання повісті» (Підручник, с. 275).
Бесіда. Коли автор закінчив роботу над повістю? У якому виданні її опу
блікували? Коли письменник видав другу редакцію твору?

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Робота в групах (парах). Який фінал мали перша та друга редакції повісті? Яка 
розв’язка повісті є більш реалістичною? Висловте свою думку в усній 
формі.

V. Закріплення вивченого
VІ. Оголошення домашнього завдання

yy Повторити матеріал підручника (Підручник, с. 259, 260).
yy Підготувати цитати для характеристики персонажів повісті.

Урок № 66
Тема: Реалізм Повісті «кайдашева сім’я», актуальність ПРоблеми 

батьків і  дітей. колоРитні ХаРактеРи у  твоРі
Мета: поглибити уявлення учнів про жанр та  проблематику повісті, вчити характеризувати обра-

зи-персонажі, засоби їхнього зображення; сприяти усвідомленню основних рис української 
ментальності, його значення для самопізнання й  успішної адаптації в  сучасному суспільстві.

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця уміє визначити жанр твору, прокоментувати основну проб-

лему, схарактеризувати образи-персонажі, засоби їхнього зображення; уміє порівнювати об-
рази, пояснювати авторську позицію, виокремлювати засоби комічного у  творі, пояснювати 
їхню роль; уміє висловити власну думку про українську ментальність, національний харак-
тер, народну мораль і  етику.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів
ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу

Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Вічна проблема батьків і дітей» (Підручник, с. 277).
Складання запитань за змістом прочитаного та відповідей на них.
Бесіда. До яких проблем звернувся автор? Коли було скасоване кріпацтво? 
Які соціальні процеси вплинули на життя селян? Чому автор зобразив 
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одну селянську родину? Чи була ця родина типовою? Які проблеми 
можна вважати вічними? Чому до них належить проблема батьків і ді
тей? Чим ускладнилася ця проблема в «Кайдашевій сім’ї? Як ставиться 
до батька Карпо? Чому Карпо вдарив батька?
Виконання завдання рубрики «Ділимося читацьким досвідом» (Підручник, с. 278, завдання 5).
Складання цитатних характеристик образів-персонажів.
Робота в парі (групі). Складання порівняльної характеристики (за вибором учнів).

Карпо Лаврін 

Мотря Мелашка

Обговорення роботи в парі.

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Виконання завдання рубрики «Ділимося читацьким досвідом» (Підручник, с. 278, завдання 6).

V. Закріплення вивченого
VІ. Оголошення домашнього завдання

yy Повторити матеріал підручника (Підручник, с. 276–278).

Урок № 67

Тема: укРаїнська ментальність, гуманістичні тРадиції наРодного 
Побуту й  моРалі у  Повісті і. нечуя-левицького «кайдашева 
сім’я». утвеРдження цінностей національної етики 
засобами комічного

Мета: розвивати уміння характеризувати художні образи, виявляти авторське ставлення до  героїв; 
виокремлювати засоби комічного у  творі, пояснювати їхню роль; висловлювати власну думку 
про українську ментальність, національний характер, народну мораль і  етику..

Обладнання: підручник.
Очікувані результати: учень / учениця уміє порівнювати образи, пояснювати авторську позицію, 

виокремлювати засоби комічного у  творі, пояснювати їхню роль; уміє висловити власну дум-
ку про українську ментальність, національний характер, народну мораль і  етику.

Перебіг уроку
І. Організаційний етап
ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Слово вчителя. У позитивних і негативних проявах народного життя автор 
виділив риси, що дозволяють скласти загальне уявлення про менталь
ність (спосіб мислення і світосприйняття) та національний характер 
українців. Він зобразив різні типи людей — носіїв тих чи інших мен
тальних рис.

ІІІ. Сприймання та  осмислення нового матеріалу
Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Авторська позиція в повісті «Кайдашева сім’я» (Підручник, с. 278).
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Бесіда. Як може виявлятися авторська позиція в творі? На які прояви на
родного життя звертає увагу автор? Наведіть приклади з тексту. Чому 
письменник майже не використовує сатири?

Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Риси національного характеру» (Підручник, с. 279).

Бесіда. Як ви розумієте поняття ментальності й національного характеру? 
Укажіть риси національного характеру в героїв «Кайдашевої сім’ї». Чи 
може одна й та сама риса мати як позитивні, так і негативні прояви? 
Доведіть прикладами з тексту.

Робота з теоретичним матеріалом підручника. Учні опрацьовують матеріал статті 
«Комічне в зображені персонажів» (Підручник, с. 279).

Бесіда. Які засоби комічного використав автор? Яке походження вони 
мають? Що таке анекдот? Які анекдотичні ситуації є в повісті?

ІV. Осмислення і  застосування знань, формування вмінь
Складання схеми / таблиці «Засоби комічного в повісті І. НечуяЛевицького 
«Кайдашева сім’я».

Комічні засоби фольклорного походження Приклади

Дотепні прислів’я та приказки
Сталі порівняння 
Сталі епітети
Анекдотичні ситуації

Комічні засоби літературного походження Приклади

Невідповідність між високим стилем та побутовим характером 
події

V. Закріплення вивченого

VІ. Оголошення домашнього завдання
yy Підготуватися до контрольної роботи.

Урок № 68

Тема: контРольна Робота (контРольний Письмовий твіР)

Урок № 69

Тема: літеРатуРа Рідного кРаю

Урок № 70

Тема: уРок-Підсумок. бесіда ПРо твоРи, що вивчалися уПРодовж 
Року й  найбільше заПам’яталися
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і благодійство означалося словом officium, тобто моральний обов’язок. Найдо-
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але до неї не народжена. Та й як їй не бути нещасною, коли загубила той скарб, 
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шкодити, коли погано виконувати обов’язки? Як не буде погано, коли немає 
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чи її солодкою… Скажу тобі: коли бажаєш, щоб син твій охоче й безпомилково 
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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 

Учасник конкурсного відбору проектів підручників
для 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

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

У підручнику для 9 класу ми зберегли 
структуру та теоретико-методичні принципи
викладу матеріалу, які отримали схвалення 
експертів та вчителів у підручнику 
«Українська література. 8 клас» видавниц тва 
«Ранок» 

ПЕРЕВАГИ ПІДРУЧНИКА:
• Науковість і доступність викладу матеріалу
• Втілення компетентнісно орієнтованого 

підходу до навчання через систему компетентнісно 
орієнтованих завдань (КОЗ) до теоретичного матеріалу 
та текстів художніх творів

• Варіативність матеріалу, завдяки якій учитель має 
змогу вибору художнього твору для текстуального 
вивчення (в межах, визначених чинною програмою)

• Наявність навчально-методичного комплекту

НАДСИЛАЙТЕ ВАШІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ:
pidruchnik@ranok.com.ua

Теоретичні статті поділені 
на невеликі фрагменти 
із заголовками

Тексти художніх творівПосторінковій словник

Ілюстрації

Система компетентнісно орієнтованих 
завдань для формування ключових 
і предметних компетенцій

у 
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Міні-конспекти уроків до підручника 
О. І. Борзенко, О. В. Лобусової

Інтернет-
підтримка

УКРАЇНСЬКА 
ЛІТЕРАТУРА
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Українська література. 9 
клас: Плани-конспекти 

уроків на друкованій 
основі (для шкіл з 

українською мовою 
навчання) (Серія 

«Конструктор уроку») 

Наочність нового 
покоління. Українська 

література. 9 клас 

Українська література. 5-
11 класи. Навчальні 

програми, методичні 
рекомендації щодо 

організації навчально-
виховного процесу в 

2016/2017 н.р. 

    

Придбайте книжку собі 
до смаку саме зараз! 

e-ranok.com.ua 
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