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Ключов� компетентност�

1 В�льне волод�ння
державною мовою
 

3 Культурна
компетентн�сть
 

2 Здатн�сть сп�лкуватися
р�дною та �ноземною
мовами
 

4 Інш� ключов�
компетентност�
 



ІЄРАРХІЯ ЗАСАДНИЧИХ ДОКУМЕНТІВ



МОВНО-
ЛІТЕРАТУРНА
ОСВІТНЯ
ГАЛУЗЬ

МИСТЕЦЬКА
ОСВІТНЯ
ГАЛУЗЬ



формування комун�кативної, читацької та �нших ключових
компетентностей; розвиток особистост� здобувач�в осв�ти
засобами р�зних вид�в мовленнєвої д�яльност�; здатност�
сп�лкуватися українською мовою, мовами в�дпов�дних
кор�нних народ�в � нац�ональних меншин для духовного,

культурного й нац�онального самовираження,

користуватися цими мовами в особистому й сусп�льному
житт�, м�жкультурному д�алоз�; збагачення емоц�йно-

чуттєвого досв�ду, розвиток мовленнєво-творчих
зд�бностей.

Метою  мовно-л�тературної
осв�тньої галуз� є:



взаємодіє з іншими особами
усно, сприймає і використовує
інформацію для досягнення
життєвих цілей у різних
комунікативних ситуаціях;

сприймає, аналізує,

інтерпретує, критично оцінює
інформацію в текстах різних
видів, медіатекстах та
використовує її для збагачення
свого досвіду;

висловлює думки,

почуття та ставлення,

взаємодіє з іншими особами
письмово та в режимі
реального часу, дотримується
норм літературної мови;

досліджує індивідуальне
мовлення для власної мовної
творчості, спостерігає за
мовними явищами, аналізує їх;

Здобувач/здобувачка осв�ти:



УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

5 клас



УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

6 клас







МОДЕЛЬНА
НАВЧАЛЬНА
ПРОГРАМА
ІНТЕГРОВАНОГО
КУРСУ

 

"ЛІТЕРАТУРА"

"ЧИТАННЯ"

"ЧИТАЦЬКА
МАЙСТЕРНІСТЬ"

 

 

Класи – 5 – 6

адаптаційний період базової школи

Кількість годин

4 годин на тиждень



Художн� тексти/мед�атексти
Твори опов�дної л�тератури
•М�фи, легенди, перекази
•Казки (народн� й л�тературн�)
•Пригодницьк� твори
•Фантастичн� твори й фентез�
•Алегоричн� твори
•Історичн� твори
•Ком�кси
Л�ричн� твори
•Народна обрядова поез�я
•Поетичн� твори 

Драматичн� твори
•Драма
•Комед�я
 

Інформац�йн� тексти/мед�атексти
•Газетн� й журнальн� статт� про л�тературу
•Інформац�йн� тексти про культуру
•Б�ограф�чн� й автоб�ограф�чн� тексти

Перел�к тем:



БЛОК
Твори опов�дної л�тератури

Цей блок ор�єнтований на вироблення в учн�в здатност� усв�домлено
працювати з типовими жанрами опов�дної художньої л�тератури
(казка (фольклорна й л�тературна), легенда, переказ, м�ф, байка,

притча, опов�дання, пов�сть), ор�єнтуватися в їхн�й тематичн�й,

структурн�й, образн�й � мовн�й специф�ц�, доречно оперувати деякими
л�тературознавчими поняттями п�д час їх анал�зу (епос, жанр,

структура тексту (сюжет та його компоненти), позасюжетн� елементи
(портрет, пейзаж, �нтер’єр, в�дступи), автор та образ опов�дача, образ
героя, головн� й другорядн� персонаж�, реал�стичне, фантастичне,

повтор (ретардац�я), д�алог тощо), а також використовувати набут�
знання для власної творчост�. Останнє є особливо значущим у
контекст� цього блоку завданням, адже саме п�д час створення
�ндив�дуальних або групових зразк�в опов�дних твор�в в учн�в буде
можлив�сть показати глибину розум�ння теоретичного матер�алу,

засвоєного п�д час роботи з фольклорними й авторськими
ориг�нальними й перекладними творами.



Проблемн� питання

1 Нав�що люди почали створювати опов�д� � до цього часу продовжують це
робити?

 

 

 

2
3

6
5
4

Хто автори опов�дей? Як у твор� в�дбивається час?

 Що може стати предметом опов�д�? Чим можна захопити читача?

 
Як не загубитися в мор� опов�дей � легко їх запам’ятовувати?

 
У чому р�зниця м�ж опов�дними творами?

 
Як побудован� опов�дн� твори? Як� мовн� особливост� в р�зних опов�дей?

 



СТРУКТУРА БЛОКУ

 

Виб�р текст�в, їх
досл�дження та

обговорення досв�ду

 

Поглиблене
досл�дження

окремих вид�в
опов�дних текст�в

 

Створення
власного творчого

продукту

Етап 2 Етап 2 Етап 3



ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ



Актуал�зац�я
опорних понять.

 

Робота
в класн�й /

шк�льн�й
б�бл�отец�. 
 

Доб�р
текст�в,

обговорення
мотив�в в�дбору. 

Створення
каталогу

Обговорення
основ
класиф�кац�ї. 
 

Класиф�кац�я
за р�зними
п�дставами (тема,

пер�од, культура,

жанр)

 

П�дготовка  й
представлення
презентац�й
твор�в певної
групи

Читання
текст�в
(�ндив�дуально, у
групах). 

 

Розроблення
й презентац�я
“модел� жанру”

(структура, мовн�
особливост�). 
 

Дискус�я
щодо текст�в для
поглибленого
опрацювання

Робота
в клас� з
поглиблення
уявлень про
ознаки жанр�в,

про риси
сп�льного й
в�дм�нного в них
(тематика,

структура,

опов�дач, герої,
мовн� засаоби)

Ігри
“Здогадайся за
початком, що
буде дал�;
фрагментом,

який це жанр”

 

Драматизац�я
типових моделей
 

Оформлення
порад для
автора-

початк�вця





6 МОВ 1.Х.Х

6 МОВ 2.Х.Х

6 МОВ 3.Х.Х

6 МОВ 4.Х.Х

КОД ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Зосереджується на основних �деях � зм�ст�
почутого або на значущих деталях

Пояснює св�й виб�р тексту/мед�атексту, спираючись
на назву, зм�ст, анотац�ю, оформлення, окрем�
структурн� й мовн� ознаки тексту/мед�атексту

Створює невелик� за обсягом тексти /
мед�атексти визначених тип�в, стил�в � жанр�в,
ураховуючи мету та адресата

Пояснює очевидн� законом�рност�
функц�онування мовних одиниць у текст�



Не нам дають,

а нас запитують,

нас спонукають!

Не нам дають,

а ми шукаємо,

досліджуємо,

обстоюємо!

Не нам дають,

а ми беремо, щоб
зрозуміти, як це
влаштовано!

ЩО ОСОБЛИВОГО В ПРОПОНОВАНОМУ ПІДХОДІ?



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Запитання...


