СЛОВО
Методичнi рекомендацiї щодо вивчення української лiтератури
в загальноосвiтнiх навчальних закладах у 2011–2012 навчальному роцi
(Лист Мiнiстерства освiти i науки, молодi та спорту України
вiд 09.06.2011 р. № 1/9-454)

У 2011–2012 навчальному роцi вивчення української лiтератури в 5–9 класах загальноосвiтнiх
навчальних закладiв здiйснюватиметься за програмою, затвердженою Мiнiстерством освiти i науки
України:
Українська лiтература. 5–12 класи. Програма
для загальноосвiтнiх навчальних закладiв / уклад.
Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Камiнчук, М.П.Бондар, О.Б.Полiщук, М.М.Сулима, Л.П.Шабельникова, В.М.Садiвська; керiвник проекту М.Г.Жулинський; за заг. ред. Р.В.Мовчан. – К. ; Ірпiнь : Перун,
2005. – 201 с.
З метою полiпшення якостi шкiльної лiтературної
освiти, урахування громадської думки щодо виховної
та естетичної вартостi окремих програмових художнiх творiв та розвантаження змiсту навчальної програми, вiдповiдно до рiшення колегiї Мiнiстерства
освiти i науки вiд 11 лютого 2010 року, протокол
№ 1/4–2, затверджено змiни до навчальної програми
з української лiтератури (5–9 класи), а саме:
5 клас
легенда «Лiсова панна» – вилучено з програми;
казка В.Королiва-Старого «Потерчата» – винесено
на позакласне читання;



6 клас
усунуто дублювання вивчення кiноповiстi О.Довженка «Зачарована Десна» (у 6 класi вивчаються фрагменти твору);
 твiр С.Руданського «Козак i король» – вилучено з
програми (замiнено на гуморески «Добре торгувались» i
«Гуменний»);
 оповiдання С.Васильченка «Басурмен» – вилучено
з програми (замiнено на твiр «У темрявi»);
 зменшено на початку навчального року вивчення
поезiй напам’ять (замiсть 5 пiсень на величезне прохання
вчителiв вивчатиметься 2 на вибiр);


7 клас
твiр Б.Лепкого «Цвiт щастя» – винесено на позакласне читання;
 вiрш А.Малишка «Приходять предки…» – вилучено з програми (замiнено на поезiю «В завiйну нiч з
незвiданих дорiг…»);


8 клас
твiр І.Франка «Іван Вишенський» – текстуальне
вивчення замiнено на оглядове (1 година);
 поезiї В.Самiйленка «Ельдорадо» i «Патрiоти» вилучено з програми, замiнено на твори «На печi», «Не
вмре поезiя…»;
 вивчення творчостi Є.Дударя (за програмою:
«Слон i мухи», «Лiсова казка», «Червона Шапочка») вилучено з програми – натомiсть вивчаються оповiдання
О.Чорногуза «Як вибирати iм’я», «Як поводитись у кiно»
зi збiрки оповiдань «Веселi поради»;


9 клас
притча І.Липи «Мати» – вилучено з програми;
усунуто дублювання вивчення вiрша Т.Шевченка
«Садок вишневий коло хати…» (у 5 класi твiр вивчається,
у програмi для 9 класу – знято);
 зменшено на початку навчального року вивчення поезiй напам’ять (замiсть 4 пiсень вивчатиметься 2 на вибiр).



Вивчення української лiтератури у 10–11 класах загальноосвiтнiх навчальних закладiв здiйснюватиметься за програмами, затвердженими Мiнiстерством (наказ вiд 28.10.2010 № 1021). Ефективнiсть практичного втiлення системи профiльного
вивчення української лiтератури та визначення ступеня її представленостi як окремої навчальної дисциплiни в профiлях iнших спецiалiзацiй забезпечується наявнiстю двох профiльних програм.
Українська лiтература. 10–11 класи. Програма
для профiльного навчання учнiв загальноосвiтнiх
навчальних закладiв. Природничо-математичний,
технологiчний, спортивний, суспiльно-гуманiтарний, художньо-естетичний напрями; фiлологiчний
напрям (профiль – iноземна фiлологiя). Академiчний рiвень / уклад. М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк – керiвники авторського колективу; Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, М.П.Бондар, О.А.Камiнчук,
В.І.Цимбалюк; за заг. ред. Р.В.Мовчан. – К. : Грамота, 2011.
Українська лiтература. 10–11 класи. Програма
для профiльного навчання учнiв загальноосвiтнiх
навчальних закладiв. Фiлологiчний напрям (профiль української фiлологiї). Профiльний рiвень /
уклад. М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк – керiвники
авторського колективу; Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик,
М.П.Бондар, О.А.Камiнчук, В.І.Цимбалюк; за заг.
ред. Р.В.Мовчан. – К. : Грамота, 2011.
Програма академiчного рiвня збiгається за
змiстом i формою з програмою рiвня стандарту
(як за кiлькiстю годин, так i за вимогами до рiвня
оцiнювання навчальних досягнень учнiв).
Вiдповiдно до листа Мiнiстерства освiти i науки
України вiд 10.08.2010 р. № 1/9-543 «Про навчальнi
плани загальноосвiтнiх навчальних закладiв на
2010/2011 навчальний рiк» розподiл годин щодо
української лiтератури за рiвнями змiсту освiти виглядає таким чином:
Навчальний Кiлькiсть годин на тиждень у класах
предмет
Рiвень Академiчний Профiльний
стандарту
рiвень
рiвень
Класи

10

11

10

11

10

11

Українська
лiтература

2

2

2

2

4

4

У вечiрнiх (змiнних) загальноосвiтнiх навчальних закладах українська лiтература вивчатиметься
за програмами:
 У 5–9 класах: Українська лiтература. 5–12 класи.
Програма для загальноосвiтнiх навчальних закладiв / уклад. Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.А.Ка-
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ДИВО
мiнчук, М.П.Бондар, О.Б.Полiщук, М.М.Сулима,
Л.П.Шабельникова, В.М.Садiвська; керiвник
проекту М.Г.Жулинський; за заг. ред. Р.В.Мовчан. – К. ; Ірпiнь : Перун, 2005. – 201 с. (з урахуванням внесених змiн до навчальної програми).
 У 10–12 класах: Українська лiтература.
10–12 класи. Програма для профiльного навчання учнiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв.
Природничо-математичний, технологiчний,
спортивний, суспiльно-гуманiтарний, художньоестетичний напрями; фiлологiчний напрям
(профiль – iноземна фiлологiя). Академiчний
рiвень / уклад. М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк
– керiвники авторського колективу; Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, М.П.Бондар, О.А.Камiнчук,
В.І.Цимбалюк. – К. : Грамота, 2009. – 88 с.
Згiдно з наказом МОН вiд 18.02.2008 № 99 «Про
Типовi навчальнi плани загальноосвiтнiх навчальних закладiв з поглибленим вивченням окремих
предметiв» розроблено навчальну програму з української лiтератури:
 Програма для загальноосвiтнiх навчальних закладiв (класiв) з поглибленим вивченням української
лiтератури. 8–9 класи / керiвники авторського колективу: М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк; за заг.
ред. Р.В.Мовчан; авторський колектив: Р.В.Мовчан, М.М.Сулима, В.І.Цимбалюк, Н.В.Левчик,
М.П.Бондар. – К. : Грамота, 2009. – 88 с.
Основними завданнями поглибленого вивчення
лiтератури є: вироблення в учнiв стiйкого iнтересу
до читання, до української книжки зокрема; формування самостiйного, критичного, творчого мислення школярiв у процесi аналiзу художнього твору на
основi засвоєння ними необхiдної суми знань; розвиток творчих здiбностей, загальнокультурного
рiвня учнiв через ознайомлення їх iз творами мистецтва слова, розвиток високих моральних цiнностей людини, втiлених у художнiх творах; виховання сучасної естетично розвиненої особистостi, творчого читача зi сформованим почуттям нацiональної
свiдомостi та власної людської гiдностi.
Одним з основних компонентiв допрофiльної та
профiльної пiдготовки є курси за вибором i факультативи. Зазначенi курси сприяють одержанню старшокласниками чiтких уявлень про свою
майбутню професiю, що так чи iнакше має бути
пов’язана з фiлологiєю (учитель-словесник, журналiст, редактор, коректор, перекладач, фольклорист, науковець фiлологiчної спецiалiзацiї тощо), а
також дають змогу виробити особистiснi риси та
фаховi навички.
Програми курсiв за вибором i факультативiв,
схваленi Мiнiстерством, вмiщено у збiрнику:
 Збiрник програм курсiв за вибором i факультативiв з української лiтератури / за заг. ред.
К.В.Таранiк-Ткачук. – К. : Грамота, 2011.
Курси за вибором у старших класах мають забезпечити iндивiдуальнi iнтереси кожного учня: поглиблене та розширене вивчення профiльних предметiв, формування iндивiдуальної освiтньої траєкторiї школярiв, орiєнтацiя на усвiдомлений та

вiдповiдальний вибiр майбутньої професiї. Водночас вони можуть сприяти вивченню непрофiльних
предметiв i бути зорiєнтованi на певний вид дiяльностi поза профiлем навчання.
Важливим залишається органiзацiйний аспект
щодо використання програм курсiв за вибором або
факультативiв. Насамперед зауважимо щодо кiлькостi годин на рiк для додаткових курсiв: факультативи розрахованi на 9–17 годин опрацювання, мають «статус» необов’язковостi, коли учень може перевiрити власнi нахили, здiбностi й уподобання, опановуючи факультативний курс. Вiдповiдно до наказу МОН вiд 20.02.2002 р. № 128 «Про затвердження
Нормативiв наповнюваностi груп… загальноосвiтнiх
навчальних закладiв усiх типiв та Порядку подiлу
класiв на групи при вивченнi окремих предметiв у
загальноосвiтнiх навчальних закладах» мiнiмальна
наповнюванiсть груп при проведеннi факультативних занять у ЗНЗ мiської мiсцевостi становить
8 учнiв, сiльської мiсцевостi – 4 учнi. Ураховуючи
вимоги Концепцiї профiльної освiти, вiдвiдувати
курси за вибором мають усi учнi класу.
Програма курсу за вибором розрахована на
35 годин на рiк (одна година на тиждень), цi заняття є обов’язковими для вiдвiдування учнями вiд початку навчального року до завершення, робота
учнiв у кiнцi навчального року має бути оцiнена.
Однак, ураховуючи, що органiзацiя профiльного
навчання на етапi допрофiльної (8–9 класи) та
профiльної (10–11 класи) освiти мають свої особливостi, що спричиненi об’єктивними i суб’єктивними причинами, можливим є узгодження обраної
програми з реальною ситуацiєю. Так, обравши курс
за вибором на 35 годин на рiк, учитель має право
скоригувати кiлькiсть годин i ущiльнити матерiал,
якщо згiдно з реальними обставинами може викладати лише факультативний курс на 17 годин на рiк.
Можливим є й зворотний процес, коли факультативний курс може бути використаний як курс за вибором. Кiлькiсть годин на вивчення кожної теми,
збiльшення навчального матерiалу має бути скоригованим у календарно-тематичному плануваннi до
програми курсу за вибором.
У такому випадку скоригована програма має бути погоджена на засiданнi методичного об’єднання
загальноосвiтнього навчального закладу i затверджена керiвником цього навчального закладу. У пояснювальнiй записцi до програми необхiдно зазначити, на основi якої програми курсу за вибором або
факультативу (за чиїм авторством) розроблено скоригований варiант.
З метою рiвномiрного розподiлу навантаження
учнiв протягом навчального року подаємо рекомендовану кiлькiсть видiв контролю з української
лiтератури (за класами). Поданий у таблицi розподiл годин є мiнiмальним i обов’язковим для проведення в кожному семестрi. Учитель на власний
розсуд може збiльшити кiлькiсть видiв контролю
вiдповiдно до рiвня пiдготовки учнiв, особливостей
класу тощо.
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СЛОВО
Обов’язкова кiлькiсть видiв контролю
5–9 класи
Класи
Семестри
Контрольнi роботи у ф о р м i:
 контрольного класного твору;
 виконання iнших завдань (тестiв, вiдповiдей на запитання тощо)
Уроки розвитку мовлення*
(РМ)

5

6

7

8

9

І
2

ІІ
2

І
2

ІІ
2

І
2

ІІ
2

І
2

ІІ
2

І
2

ІІ
2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
(у+п) (у+п) (у+п) (у+п) (у+п) (у+п) (у+п) (у+п) (у+п) (у+п)

Уроки позакласного читання
(ПЧ)

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

Контрольний домашнiй твiр
Перевiрка зошитiв

–
4

–
5

–
4

–
5

–
4

–
5

–
4

–
5

1
4

1
5

У 8–9 класах з поглибленим вивченням української лiтератури пропорцiйно збiльшується кiлькiсть
контрольних робiт та урокiв розвитку мовлення (на розсуд учителя визначається кiлькiсть i види контрольних робiт).
10–11 класи
Класи
Семестри

10
І

11
ІІ

І

10
ІІ

Рiвень стандарту, академiчний
3
3
3
3
1
1
1
1

Контрольнi роботи у ф о р м i:
 контрольного класного твору;
 виконання iнших завдань (тестiв,
2
вiдповiдей на запитання тощо)
2
Уроки розвитку мовлення*
(у+п)
(РМ)
1
Уроки позакласного читання
(ПЧ)
1
Контрольний домашнiй твiр
4
Перевiрка зошитiв

І
4
1

11
ІІ

І

Профiльний рiвень
4
4
1
1

ІІ
4
1

2

2

2

3

3

3

3

2
(у+п)
1

2
(у+п)
1

2
(у+п)
1

2
(у+п)
2

2
(у+п)
2

2
(у+п)
2

2
(у+п)
2

1
5

1
4

1
5

2
4

2
5

1
4

1
5

* У кожному семестрi обов’язковим є проведення двох урокiв розвитку мовлення: одного уроку розвитку усного мовлення, а другого – писемного. Умовне позначення у таблицi – (у + п).















Можливi види контрольних робiт
тест;
вiдповiдi на запитання;
контрольний лiтературний диктант;
анкета головного героя;
комбiнована контрольна робота;
письмовi контрольнi твори тощо.






Можливi види контрольних робiт
iз розвитку мовлення
складання оповiдання (казки) за прислiв’ям;
добiр прислiв’їв, крилатих виразiв, фразеологiчних зворотiв, що виражають головну iдею твору;
введення власних описiв в iнтер’єр, портрет,
пейзаж у вже iснуючому творi;
усний переказ оповiдання, епiзоду твору;
твiр-характеристика персонажа;
написання асоцiативного етюду, викликаного
певним художнiм образом;
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написання вiтального слова на честь лiтературного героя, автора тощо;
твiр-опис за картиною;
складання тез лiтературно-критичної статтi (параграфа пiдручника);
пiдготовка проекту (з можливим використанням мультимедiйних технологiй) – iндивiдуального чи колективного – з метою представлення життєвого i творчого шляху, естетичних уподобань письменника тощо;
складання анкети головного героя, цитатних
характеристик, конспекту, рецензiї, анотацiї;
написання реферату;
iдейно-художнiй аналiз поетичного чи прозового твору;
написання листа авторовi улюбленої книжки;
iнсценiзацiя твору (конкурс на кращу iнсценiзацiю уривка твору) тощо.

ДИВО
Перелiк головних вимог щодо основних видiв
оцiнювання, виконання письмових робiт i перевiрки зошитiв з української лiтератури, особливостей проведення урокiв виразного читання, кiлькiсть, призначення та особливостi оформлення зошитiв з предмета, їх перевiрки й критерiї оцiнювання мiстяться у вiдповiдному методичному листi
Мiнiстерства вiд 21.08.2010 № 1/9-580. Там же подано зразок заповнення сторiнки журналу з української лiтератури. Звертаємо увагу, що додатковий
запис щодо теми над датами в журналi не робиться.
Вiдповiдно до наказу Мiнiстерства вiд
01.09.2009 № 806 «Про використання навчальнометодичної лiтератури у загальноосвiтнiх навчальних закладах» загальноосвiтнi навчальнi заклади
мають право використовувати в органiзацiї навчально-виховного процесу лише навчальнi програми, пiдручники та навчально-методичнi посiбники,
що мають вiдповiдний гриф Мiнiстерства, схвалення вiдповiдною комiсiєю Науково-методичної
ради з питань освiти Мiнiстерства.
Щодо використання посiбникiв, що мiстять календарно-тематичний план i конспекти (плани-кон-

спекти) урокiв, нагадуємо, що вчитель-словесник
може використовувати книжку для вчителя й не готувати окремий конспект для кожного уроку, якщо:
 посiбник має гриф «Схвалено для використання у загальноосвiтнiх навчальних закладах»;
 вiд дати надання грифу посiбниковi минуло не
бiльше п’яти рокiв.
Зауважимо, що вчитель, який має квалiфiкацiйну категорiю «спецiалiст», повинен самостiйно
складати конспект (план-конспект) уроку iз використанням матерiалiв методичних посiбникiв з метою вироблення й вiдпрацювання навичок моделювання урокiв рiзного типу.
Навчально-методична лiтература, яка має гриф
Мiнiстерства i схвалена для використання у загальноосвiтнiх навчальних закладах: навчально-методичнi комплекти до пiдручникiв, у тому числi книжки для вчителя iз календарно-тематичним плануванням урокiв, щорiчно зазначаються в Перелiку
програм, пiдручникiв та навчально-методичних
посiбникiв, рекомендованих Мiнiстерством для використання в загальноосвiтнiх навчальних закладах
з навчанням українською мовою для основної i старшої школи, й друкуються на початку навчального
року в «Інформацiйному збiрнику» Мiнiстерства.

Пропонуємо календарно-тематичне планування урокiв української лiтератури за рiвнем стандарту, академiчним рiвнем для 11 класу, розроблене Олександром АВРАМЕНКОМ, доцентом кафедри методики мов i лiтератур Інституту пiслядипломної педагогiчної освiти Київського унiверситету
iменi Бориса Грiнченка.

11 клас
(рiвень стандарту, академiчний рiвень)
Усього – 70 год*. На тиждень – 2 год.
Текстуальне вивчення – 62 год.
Розвиток мовлення – 4 год.
Позакласне читання – 2 год.
Резервний час – 2 год.
Пор.
Дата
№

Тема уроку

К-ть
Примiтки
годин

І семестр
1

Українська лiтература 1920–1930 рр.
Вступ
Суспiльно-iсторичнi умови розвитку української лiтератури ХХ ст., основнi
стильовi напрями (модернiзм, cоцреалiзм, постмодернiзм). Українська лiтература ХХ ст. як новий етап в iсторiї нацiональної культури. Актуалiзацiя проблем: митець i влада, свобода творчостi.
ТЛ: «розстрiляне вiдродження».

1

2

Поезiя
Провiдна роль поезiї у 20-тi рр. Потужне лiричне самовираження, емоцiйне переживання пореволюцiйної епохи, її духовних катаклiзмiв. Павло Тичина –
найбiльший модернiст 20-х рр.
Художнє вiдтворення нацiонально-визвольного пробудження народу, уславлення борцiв за вiльну Україну у вiршi «Пам’ятi тридцяти».

1

* У разi зменшення фактичної кiлькостi годин (через карантин, припадання занять на святковi днi та iн.) слiд ущiльнити вивчення окремих тем (на розсуд учителя) шляхом їх об’єднання.
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СЛОВО
3

Потужне лiричне «Я» як символ нової людини, життєствердний пафос,
поєднання тенденцiй символiзму, неоромантизму, експресiонiзму,
iмпресiонiзму. Феномен «кларнетизму». Наскрiзна оптимiстична тональнiсть,
життєствердна настроєвiсть (зб. «Сонячнi кларнети»): «Арфами, арфами...»,
«О панно Інно...», «Ви знаєте, як липа шелестить...», «Одчиняйте дверi…»
ТЛ: вiтаїстичнiсть, експресiонiзм, кларнетизм.

1

4

Авангарднi тенденцiї в українськiй поезiї 1920-х рр.
Михайль Семенко – поет-футурист, смiливий експериментатор. Урбанiстичнi
мотиви його лiрики, їхня змiстова новизна, деструкцiя класичної форми у
вiршах «Бажання», «Мiсто» й «Запрошення».
ТЛ: авангард, футуризм, деструкцiя.

1

5

Група київських «неокласикiв». Їхнє творче кредо, орiєнтацiя на традицiю, класичну форму вiрша («Київ – традицiя» М.Зерова). Рiзногранний творчий
шлях митцiв М.Зерова й М.Рильського.
ТЛ: сонет.

1

6

Фiлософiчнiсть, афористичнiсть лiрики М.Зерова й М.Рильського. Мотиви пошукiв душевної рiвноваги, краси в життi та в душi, вiтаїзм, сповiдальнiсть у
вiршах М.Рильського «Молюсь i вiрю...», «Солодкий свiт!..»
ТЛ: фiлософiчнiсть.
Євген Плужник – один iз провiдних поетiв «розстрiляного вiдродження».
Урiвноваженiсть душевного стану лiричного героя Є.Плужника. Мотив туги за
минущiстю краси, гармонiєю свiту i людини, мить i вiчнiсть у чуттєвому вираженнi («Вчись у природи творчого спокою...», «Нiч... а човен – як срiбний
птах!..», «Рiчний пiсок...»).
ТЛ: поглиблення поняття про лiричного героя.

1

8

«Громадянський iнтим», сповiдальнiсть, лiричнiсть, фiлософiчнiсть лiрики
Є.Плужника («Для вас, iсторики майбутнi...»).
КР № 1 «Поетична творчiсть П.Тичини, М.Семенка, М.Зерова, М.Рильського,
Є.Плужника» (тест).

1

9

Проза
Жанрово-стильове розмаїття. Новi теми, проблеми. Часткова iдеологiчна заангажованiсть, її експериментаторськi модернiстичнi пошуки, опертя на
нацiональну i європейську традицiї. Зв’язок iз поезiєю.
Микола Хвильовий. Життєвий i творчий шлях письменника. Провiдна роль у
лiтературному життi 1920-х рр. Романтичнiсть свiтобачення. Участь у
ВАПЛІТЕ, у проведеннi дискусiї 1925–1928 рр.

1

10

Тематичне й стильове розмаїття прози М.Хвильового. «Я (Романтика)» – новела про добро i зло в життi та в душi. Проблема внутрiшнього роздвоєння людини мiж гуманiзмом i обов’язком.

1

11

Григорiй Косинка. Трагiчна доля митця. Змалювання строкатої картини життя
крiзь призму долi й душi людини. Перевага iмпресiонiзму в стильовiй палiтрi.
«В житах» – зупинена мить, пошуки порушеної гармонiї.

2

12

Вiтаїстичний пафос, iмпресiонiстична настроєнiсть у новелi Г.Косинки «В житах».
ТЛ: поглиблення поняття про iмпресiонiзм.

1

13

Юрiй Яновський. Творча бiографiя митця. Романтичнiсть свiтовiдчуття й стилю в раннiй творчостi. Роман у новелах «Вершники» як «реабiлiтацiйний
двiйник» «Чотирьох шабель».

1

14

Умовнiсть зображення в новелi «Подвiйне коло», iдея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. Проблема розпаду роду, родини як трагедiя
народу.

1

15

Ідея нетлiнної вартостi нацiональних основ буття, спадковостi поколiнь, духовної пам’ятi в новелi Ю.Яновського «Дитинство». Утвердження високих загальнолюдських iдеалiв вiрностi й кохання, вiдданостi громадянському обов’язку в
новелi Ю.Яновського «Шаланда в морi».

1

7
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1

КР № 1
(тест)

ДИВО
16

Валер’ян Пiдмогильний. Життєвий шлях письменника. Автор iнтелектуальнопсихологiчної прози, перекладач. Свiтовий мотив пiдкорення людиною мiста,
самоутвердження, iнтерпретованi на нацiональному матерiалi в романi
«Мiсто».

1

17

Зображення «цiлiсної» людини в єдностi бiологiчного, духовного, соцiального.
ТЛ: екзистенцiалiзм, маргiнальнiсть, психологiзм, iронiя.

1

18

РМ Усний навчальний мiнi-твiр на тему «Чи пiдкорив мiсто Степан Радченко?»

1

19

Остап Вишня. Трагiчна творча доля українського гумориста, велика популярнiсть i значення його усмiшок у 1920-тi рр. Засоби гумору в усмiшцi «Моя
автобiографiя».
ТЛ: усмiшка.

1

20

Оптимiзм, любов до природи, людини, м’який гумор як риси iндивiдуального
почерку Остапа Вишнi в «Мисливських усмiшках»: «Сом», «Як варити i їсти
суп iз дикої качки».

2

21

Проза 20–30-х рр. (узагальнення й систематизацiя вивченого).
КР № 2 «Проза 20–30-х рокiв. Творчiсть М.Хвильового, Ю.Яновського, Г.Косинки й О.Вишнi» (тест).

22

Драматургiя
Розвиток нацiонального театру («Березiль» Леся Курбаса, Харкiвський театр
iм. І.Франка), драматургiї 1920–1930-х рр.
Микола Кулiш. Життєвий i творчий шлях митця. Зв’язок iз театром Л.Курбаса. Нацiональний матерiал i вселюдськi «вiчнi» мотиви та проблеми у п’єсах.

1

23

Сатирична комедiя «Мина Мазайло». Особливостi сюжету. Розвiнчання
нацiонального нiгiлiзму, духовної обмеженостi на матерiалi українiзацiї (Мина,
Мокiй, дядько Тарас, тьотя Мотя). Сатиричне викриття бездуховностi обивателiв, що зрiкаються своєї мови, культури, родового корiння.

1

24

Драматургiчна майстернiсть автора у створеннi комiчних характерiв i ситуацiй,
у використаннi дiалогiв та ремарок, у мовнiй характеристицi героїв. Сценiчне
втiлення. Актуальнiсть п’єси в наш час.
ТЛ: сатирична комедiя.
Українська лiтература за межами України
Лiтература в Захiднiй Українi (до 1939 р.).
Автономнiсть, вiдкритiсть зарубiжним традицiям i новiтнiм процесам, високий
розвиток лiтератури в Захiднiй Українi до 1939 р.
Богдан-Ігор Антонич. Життя i творчiсть. Аполiтичнiсть, наскрiзна життєстверднiсть, метафоричнiсть («Автопортрет», «Дороги»). Лемкiвська конкретика як джерело образних асоцiацiй.

1

27

Мiфологiзм поезiй. Поєднання язичницьких мотивiв iз християнськими; мiфологiчнiсть образу, екзотика лемкiвського краю в контекстi вселюдських мотивiв
у поезiях «Вишнi», «Зелена євангелiя», «Рiздво».
ТЛ: мiфологiзм, асоцiативнiсть.

1

28

Осип Турянський. Коротко про письменника. Історичний матерiал Першої
свiтової вiйни як предмет художнього узагальнення у творi «Поза межами болю». Поема у прозi, що хвилює, єднає людськi серця, звiльняє i просвiтлює душу.
ТЛ: поема у прозi.

1

29

Умовнiсть зображення (подiї поза конкретним часом i простором) у поемi «Поза межами болю» О.Турянського. Загальнолюдськi мотиви й гуманiстичнi
цiнностi. Бiологiчнi iнстинкти й духовна воля до життя. Ідея перемоги духу над
матерiєю. Гуманiстичний, життєствердний пафос поеми у прозi, його вселюдська значимiсть i всеохопнiсть.
РМ КР № 3 «Лiтература в Захiднiй Українi» (контрольний твiр).

1

31

Лiтература в Захiднiй Українi (до 1939 р.) (узагальнення й систематизацiя вивченого).

1

32

УПЧ «Марiя» Уласа Самчука.

26

30

РМ
(усний
навчальний мiнiтвiр)

КР № 2
(тест)

РМ (контрольний
домашнiй
твiр)

1

1

КР № 3
РМ (твiр)

УПЧ
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СЛОВО
ІІ с е м е с т р
33

Емiграцiйна лiтература
«Празька поетична школа» та її представники.
Євген Маланюк. Коротко про митця. Вiршi про призначення поета й поезiї.
Символiчнi образи в поезiї «Стилет чи стилос?..»

1

34

Художнє осмислення трагiчної iсторiї України, ностальгiчнi мотиви, фiлософiчнiсть поезiї Є.Маланюка «Пiд чужим небом».

1

35

Проза У.Самчука, Т.Осьмачки, Д.Гуменної, Наталени Королевої (короткий
огляд).
Іван Багряний. Основнi вiхи життя й творчостi митця. «Тигролови» як український пригодницький роман.
Проблема свободи й боротьби за своє визволення в романi «Тигролови». Жанровi особливостi твору.

1

Українська лiтература 1940–1950 рр.
Участь українських письменникiв у Другiй свiтовiй вiйнi. Засилля соцреалiзму
в мистецтвi повоєнного перiоду.
Олександр Довженко. Вiдомий у свiтi кiнорежисер, засновник поетичного
кiно. Романтичне свiтобачення. Соцреалiстичний канон i новаторський естетичний пошук.
Історiя написання «Зачарованої Десни», автобiографiчна основа, сповiдальнiсть оповiдi. Поєднання минулого й сучасного. Два лiричнi герої: малий
Сашко i зрiла людина. Морально-етичнi проблеми, порушенi в кiноповiстi.
ТЛ: кiноповiсть, публiцистичнiсть.
Нацiональнi та загальнолюдськi проблеми. Поєднання лiрико-романтичного,
виражального начала з публiцистикою, доля народу крiзь призму авторського
бачення й оцiнки в кiноповiстi О.Довженка «Україна в огнi».
РМ КР № 4 «Емiграцiйна лiтература (Є.Маланюк, І.Багряний). Творчiсть
О.Довженка» (контрольний твiр).

1

41

Українська лiтература другої половини ХХ – початку ХХІ ст.
Вступ
Українська лiтература у другiй половинi ХХ ст. Спроба подолати канони соцреалiзму. «Закулiсний» розвиток модернiзму, опозицiйнi прояви рiзних стильових тенденцiй.
Явище «шiстдесятництва», «нью-йоркська група», постшiстдесятники, українська «химерна проза». Пошукове розмаїття сучасної лiтератури. Тенденцiї
постмодернiзму.
ТЛ: соцреалiзм, модернiзм (повторення) i постмодернiзм.

1

42

УПЧ Творчiсть Е.Андiєвської («Джалапiта», «Казка про говорющу рибу»).

1

43

Поети-шiстдесятники
«Шiстдесятництво» як явище культурологiчне й соцiальне. Його зв’язок iз дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична й формотворча новизна.
Василь Симоненко. Творча бiографiя митця. Традицiйнiсть його лiрики. Образ
України, громадянський вибiр поета («Задивляюсь у твої зiницi…»). Мотив
самоствердження людини у складному сучасному свiтi, її самодостатнiсть i самоцiннiсть («Я...»).
ТЛ: вiршовi розмiри (повторення).
Дмитро Павличко. Основнi вiдомостi про поета, перекладача.
Громадянськi мотиви лiрики. Образно-притчевий зрiз часу, iсторiї народу, проблеми нацiї, окремої людини. Пiсня «Два кольори», яка стала народною.
Іван Драч. Невтомний шукач нового змiсту i нової форми в поезiї. Переосмислення жанру балади. «Балада про соняшник» – поетичний роздум про суть
мистецтва, процес творчостi. Символiчнiсть образу соняшника, сонця.
ТЛ: балада (повторення).

1

46

Микола Вiнграновський. Коротко про поета, прозаїка, кiномитця.
Вселюдськi, нацiональнi мотиви крiзь призму «iнтимного самозосередження».
Вируюча пристрасть, несподiвана асоцiативнiсть, буйна фантазiя, образна деталь поезiї «Сеньйорито акацiє, добрий вечiр...» Інтимна лiрика митця.

1

47

Лiна Костенко. Творчий шлях. Особливостi iндивiдуального стилю (фiлософiчнiсть, iсторизм мислення, традицiйнiсть, iнтелектуалiзм, публiцистичнiсть). «Страшнi слова, коли вони мовчать…» – лiричний роздум про значення слова в життi людини, суть мистецтва.

1

36
37

38
39,
40

44
45
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РМ КР
№ 4 (твiр)

УПЧ

ДИВО
48

«Вiчнi» українськi фольклорнi типи, новiтнє переосмислення традицiйної ситуацiї, образи-архетипи як атрибути української свiдомостi («Українське альфреско», «Хай буде легко. Дотиком пера…», «Я вранцi голос горлицi люблю…», «Недумано, негадано…»).

1

49

Інтимна лiрика як спонука до роздумiв про суть кохання. Її сповiдальнiсть.
Пейзажна й фiлософська лiрика.
Історико-фольклорна основа iсторичного роману у вiршах «Маруся Чурай».
ТЛ: роман у вiршах.
Духовне життя нацiї крiзь призму нещасливого кохання в романi у вiршах «Маруся Чурай» Л.Костенко. Центральнi проблеми: митець i суспiльство, iндивiдуальна свобода людини.
ТЛ: образи-архетипи.
Василь Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гiдностi.
Загальний огляд творчостi. Узагальненi образи крiзь призму iндивiдуальної долi
(«Менi зоря сiяла нинi вранцi…», «Крiзь сотнi сумнiвiв я йду до тебе…»).

1

52

Основнi тематично-проблемнi лiнiї в поезiях В.Стуса: вiдчуження вiд свiту,
проблема вибору, стан трагiчної самотностi й активної дiї, формування себе; атмосфера розтлiнного духу тоталiтарної системи; Україна-мрiя i Україна знищена («Господи, гнiву пречистого...», «О земле втрачена, явися…», «Як добре
те, що смертi не боюсь я…»).
ТЛ: метафора (поглиблено).

1

53

Українська поезiя другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (узагальнення й систематизацiя вивченого).
КР № 5 «Українська поезiя др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст. (В.Симоненко, Д.Павличко, І.Драч, М.Вiнграновський, Л.Костенко, В.Стус)» (тест).

1

54

Проза другої половини ХХ ст.
Інтенсивний розвиток української прози (твори В.Дрозда, Є.Гуцала, В.Шевчука, Гр.Тютюнника, А.Дiмарова, О.Гончара, П.Загребельного та iн.), її новаторськi особливостi, нацiональна специфiка. Тематичне й жанрове розмаїття прози.
Олесь Гончар. Загальна характеристика доробку О.Гончара – романтика.
Творчий злет у 60-тi рр. Його громадянська i життєва позицiя, роль у духовному вiдродженнi нацiї.

1

55

Краса i сила кохання як матерiал художнього осмислення в новелi «За мить
щастя» О.Гончара. Узагальнений образ митi життя, фiлософiя митi щастя людини.

1

56

Новела-засторога «Залiзний острiв» з роману «Тронка». Символiка танцю
юних Вiталика й Тонi на розпеченiй палубi затонулого крейсера.
ТЛ: новела, роман та його види.

1

57

Григiр Тютюнник. Коротко про письменника.
«Вiчна» тема «любовного трикутника» в новiтнiй iнтерпретацiї. Образ любовi
як втiлення високої християнської цiнностi, яка вивищує людину над прагматичною буденнiстю, очищає її душу («Три зозулi з поклоном»).

1

58

Змiщення часових площин як художнiй засiб у новелi «Три зозулi з поклоном»
Гр.Тютюнника. Роль художньої деталi в розкриттi характеру, iдеї.
ТЛ: художня деталь (поглиблено).

1

59

Валерiй Шевчук. Життя i творчiсть митця. Особливостi свiтобачення, громадянська позицiя. Зв’язок iз давньою українською лiтературою.

1

60

Композицiя роману-балади «Дiм на горi» В.Шевчука. Використання традицiї
європейської балади (сюжет кохання жiнки i демонiчної сили, трагiзм). Розгалуженiсть сюжету.
ТЛ: роман-балада.

1

61

Барокове поєднання високого (духовного) i низького (буденного) в романi-баладi «Дiм на горi» В.Шевчука. Бароковi притчевi мотиви i символи (самотнiсть,
роздвоєння людини, блудний син, дорога). Притчевiсть образiв, епiзодiв.
ТЛ: бароко, притчевiсть, символiчнiсть (поглиблено).

1

50

51
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1

КР № 5
(тест)

РМ (контрольний
домашнiй
твiр)

СЛОВО
62

Українська iсторична проза
В лещатах радянської iдеологiї. Історичнi твори З.Тулуб, П.Загребельного,
Р.Іваничука, Ю.Мушкетика, І.Бiлика та iн.
Павло Загребельний. Коротко про письменника. Загальна характеристика
iсторичної прози.

1

63

Історична основа й художнiй вимисел у романi П.Загребельного «Диво».
Софiя Київська як iсторична пам’ятка та художнiй символ. Образ Сивоока
(проблема творчого начала в людинi, свободолюбства, людської гiдностi).
ТЛ: iсторична правда i художнiй вимисел (повторення).
Князь Ярослав Мудрий (проблема влади й людини) в романi «Диво» П.Загребельного. Наскрiзнi проблеми: людина перед вибором, людина у процесi самопiзнання та самоствердження, людина-творець.
Сучасна українська лiтература
(огляд)
Історико-культурна картина лiтератури кiнця ХХ – початку ХХІ ст. Лiтературнi угруповання (Бу-Ба-Бу, «Нова дегенерацiя», «Пропала грамота», «ЛуГоСад» та iн.). Творчiсть Г.Пагутяк, Ю.Андруховича, О.Забужко, І.Римарука,
В.Слапчука та iн.
Лiтература елiтна i масова. Постмодернiзм як один iз художнiх напрямiв мистецтва 90-х рр., його риси. Сучаснi часописи та альманахи.
ТЛ: постмодернiзм (повторення).
КР № 6 «Проза др. пол. ХХ ст. (О.Гончар, Гр.Тютюнник, В.Шевчук, П.Загребельний). Сучасна українська лiтература» (тест).
Українська росiйськомовна поезiя
(огляд)
Українська тематика у творах Миколи Ушакова («Стихи о Шевченко»), Леонiда Вишеславського («Мова»), Бориса Чичибабiна («С Украиной в крови…», «Тарас»), Леонiда Кисельова («Я позабуду все обиды…», «Цари», «Язык
не может сразу умереть…»).
Лiтература рiдного краю
Ознайомлення з письменниками-земляками та їхнiми творами.
Урок-пiдсумок
Бесiда про твори, вивченi впродовж навчального року. Зосередження уваги на
їхнiх художнiх особливостях, новаторствi (на тлi вiдповiдного вiдрiзка часу).

1

64

65

66

67

69
70

Одним iз важливих шляхiв оновлення методичної системи вивчення української лiтератури та
урiзноманiтнення форм навчання є використання
сучасних iнформацiйних технологiй. Серед програмно-педагогiчних засобiв навчання з української
лiтератури, що мають схвалення Мiнiстерства, є:
А в р а м е н к о О.М., Д м и т р е н к о Г.К. Українська лiтература. Дидактичнi мультимедiйнi матерiали. 8 клас / О.М.Авраменко, Г.К.Дмитренко. –
К. : Грамота, 2008; навчальнi комплекти, пiдготовленi видавничими структурами Всеукраїнського
товариства «Просвiта»: компакт-диски та аудiокасети «Етнiчна музика України» (14 частин), «Перлини української культури» (5 частин) тощо.
У процесi вивчення української лiтератури варто використовувати й сучаснi можливостi iнтернету, наприклад, такi сайти:
 pysar.tripod.com – класична українська лiтература;
 www.poetryclub.com.ua – сучасна поезiя свiту,
критичнi матерiали про лiтераторiв;

1

1

1

КР № 5
(тест)

1

1
1

 poetry.uazone.net – українська поезiя та фольк-

лор, тексти сучасних пiсень, переклади свiтової
поетичної класики;
 books.ms.km.ua – твори репресованих українських письменникiв;
 www.lib.proza.com.ua – твори сучасних українських i зарубiжних авторiв;
 litopys.narod.net – бiблiотека давньоукраїнського
письменства, оригiнали творiв, переклади, коментарi, iсторичнi вiдомостi;
 www.nbuv.gov.ua/tb/ukr.html – зiбрання творiв
українського письменства вiд найдавнiших часiв
до початку ХХ ст. та iн.
Лiтературно-критичний матерiал та тексти художнiх творiв можна знайти на сайтах популярних
фахових часописiв, наприклад:
 www.book-courier.com.ua – «Книжковий кур’єр»;
 www.elitprofi.com.ua/gazeta – «Книжник-ревю»;
 www.krytyka.kiev.ua – «Критика» та iн.

Катерина ТАРАНІК-ТКАЧУК,
головний спецiалiст департаменту
загальної середньої та дошкiльної
освiти Мiнiстерства освiти i науки,
молодi та спорту України,
кандидат педагогiчних наук, доцент
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завiдувач сектору
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