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Пояснювальна записка
Модельна навчальна програма «Інтегрованого курсу румунської та зарубіжної
літератури» для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти з (класами/групами)
румунською мовою навчання створена відповідно до Державного стандарту базової
середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
30.09.2020 № 235 та Типової освітньої програми для 5-9 класів затвердженою
Наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2021 № 898.
Навчальний предмет «Інтегрований курс румунської та зарубіжної літератури»
покликаний розвивати естетичні смаки, пізнавальні інтереси учнів та сприяти
формуванню духовно розвиненої, високоморальної особистості, стверджувати творчі
настрої нового покоління, виховувати високі риси характеру, формувати стійкі
переконання, розвивати творче самостійне мислення.
Ознайомлення з художнім твором, всебічний аналіз змістової, жанрової та
естетичної його специфіки наблизять учнів до розуміння літератури як вияву
мистецтва, потужного чинника світосприйняття та самоідентифікації.
Твори з румунської літератури сприяють удосконаленню знань учнів про спадок
і традиції свого народу, а твори з зарубіжної літератури допоможуть порівнювати та
оцінювати літературні надбання інших країн.
Засвоєння тематики літературних творів з світової літератури здійснюється у
процесі порівняння та зіставлення мовою оригіналу (за можливістю) та у перекладі.
Основна мета вивчення літератури – розвиток загальної культури та творчих
здібностей учнів, виховання в них світоглядних орієнтацій, вироблення вміння
самостійно знайомитися з творами мистецтва слова, свідомо сприймати втілені в
них естетичні, духовні цінності; формування комунікативної літературної
компетенції, яка базується на знаннях і вміннях пізнавального і творчого характеру.
Перелік художніх творів для вивчення в 5-9 класах укладений відповідно до
вікових особливостей дітей і підлітків на підставі рекомендацій науковців,
учителів, психологів, бібліотекарів, а також результатів досліджень кола дитячого
й підліткового читання школярів різних вікових категорій.
Модельна навчальна програма сприяє формуванню системи цінностей, розвитку
толерантності, співчуття, справедливості, чесності тощо.
Модельна навчальна програма передбачає здатність до:
• вироблення в учнів стійкої мотивації до вивчення «Інтегрованого курсу
румунської та зарубіжної літератури»;
 формування вміння інтерпретувати художній твір; виховання відчуття краси
й виражальних можливостей слова;
• формування гуманістичного світогляду духовного світу людини; її
моральних і етичних норм, рис характеру;
• виховання активного і свідомого читача, підвищення загальної читацької та
мовленнєвої культури, розвиток творчих здібностей, бажання до писання творів;
• формування ціннісних світоглядних уявлень і усвідомлення
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пріоритетності загальнолюдських культурних надбань;
• вироблення в учнів стійкого уявлення про тематичне та жанрове розмаїття
художньої літератури, про основні літературні роди та жанри (лірика, епос, драма),
їх характерні особливості;
• навчання способів пізнання суті літературного твору (виклад, аналіз,
інтерпретація);
• розвиток умінь зіставляти літературу та дійсність (вимисел і реальність);
• формування комунікативної компетенції учнів у процесі розгляду чи аналізу
літературного твору;
• сприяння проникненню дитини в духовний світ літературних героїв;
• удосконалення навиків виразного читання (декламування), розуміння і
переказування прочитаного;
• розвивати мислення і мовлення учнів;
• формувати й розвивати в учнів такі загальнолюдські ціннісні орієнтири, як
доброта, гуманізм, повага до батьків, старших людей, любов до рідного краю;
• ознайомлення учнів з творами світових письменників в оригіналі або з
літературними перекладами;
• розвиток уміння сприймати твір як явище мистецтва.
Принципи вивчення літератури:
• вивчення літератури здійснюється на основі сприйняття літературного твору
та висловлювання власних думок у процесі його аналізу;
• послідовність, наступність і безперервність змісту літературної освіти
забезпечується логічним продовженням тематично-жанрового, художньоестетичного та літературознавчого напрямків вивчення літератури у початковій та
основній школі;
• обсяг, зміст та жанрове розмаїття літературного матеріалу відповідають
віковим особливостям та інтересам учнів, рівню їх суспільної та естетичної
компетенції.
Навчання румунської та зарубіжної літератури в основній школі спрямоване на
досягнення загальної мети базової середньої освіти, яка полягає в розвиткові та
соціалізації учнів, формуванні їхньої національної самосвідомості, загальної
культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки,
творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення.
Твори з румунської літератури сприяють удосконаленню знань учнів про спадок
і традиції свого народу, а твори зарубіжної літератури допоможуть порівнювати та
оцінювати літературні надбання інших країн.
Програма є основою для календарно-тематичного та поурочного
планування, у якому вчитель самостійно, враховуючи запропоновану кількість
годин на вивчення тем у межах розділу, розподіляє години на вивчення художніх
творів і види навчальної діяльності, планує види роботи, спрямовані на
опанування змісту матеріалу та формування вмінь і навичок учнів, опрацювання
різних рубрик програми.
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Це дасть змогу вчителеві вільно й творчо підійти до реалізації програми
в кожному класі, врахувати інтереси й рівень підготовки учнів, конкретні умови
викладання (наявність художніх текстів; можливість використання інформаційнокомунікаційних технологій; рівень володіння учнями іноземними мовами; знання
мови і літератури, історії та інших предметів; підготовка до контрольного
оцінювання тощо).
У кожному класі запропоновано теми й твори для обов’язкового
текстуального вивчення та можливістю вибору (вчителем та учнями) творів у
межах обов’язкових тем, а також для уроків вивчення сучасної літератури,
розвитку мовлення, позакласного читання і для уроків із резервного часу. Вибір
учнів (в окремих розділах і темах програми) вимагає від учителя відповідного
планування уроків, творчості, урахування читацьких інтересів молоді, здатності
йти поруч зі своїми вихованцями, допомагати формуванню їхніх духовних потреб
та естетичних смаків у сучасний період. Якщо твір, запропонований для
альтернативного вивчення, не буде вибраний для текстуального вивчення, його
можна вивчати на уроках позакласного читання.
Компетентнісний підхід
Літературна освіта в основній школі спрямована на розвиток сформованих (у
початковій школі) і формування нових компетентностей і компетенцій.
Відповідно
до
Державного
стандарту
програма
забезпечує
розвиток ключових компетентностей (уміння вчитися, спілкуватися державною,
рідною та іноземними мовами, інформаційно-комунікаційної, соціальної,
громадянської,
загальнокультурної),
а
також
спрямована
на
формування літературної компетентності, яка передбачає:
 розуміння учнями літератури як невід’ємної частини національної і світової
художньої культури;
 усвідомлення специфіки літератури як мистецтва слова, її гуманістичного
потенціалу й місця в системі інших видів мистецтва;
 знання літературних творів, обов’язкових для вивчення, ключових етапів і
явищ літературного процесу, основних світоглядних позицій видатних
письменників, усвідомлення їхнього внеску в скарбницю світової культури;
 оволодіння основними літературознавчими поняттями й застосування їх у
процесі аналізу та інтерпретації творів;
 формування якостей творчого читача та розвиток читацького досвіду;
 уміння й навички створення усних і письмових робіт різних жанрів;
 уміння орієнтуватися у світі художньої літератури й культури (класичної та
сучасної), оцінювати художню вартість творів, порівнювати їх (у різних
перекладах; в оригіналах і перекладах, переспівах; утілення в
інших видах мистецтва тощо).
Складниками
літературної
компетентності
є емоційно-ціннісна,
літературознавча, загальнокультурна, компаративна компетенції особистості, які
мають бути сформовані поступово під час вивчення румунської та зарубіжної
літератури.
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Формування літературної компетентності та її складників тісно пов’язано
з формуванням комунікативної компетентності, розвитком умінь і навичок
володіння учнями румунською мовою, а також іноземними мовами, видами
мовленнєвої діяльності, основами культури усного і писемного мовлення.
Запровадження наскрізних ліній «Екологічна безпека та сталий розвиток»,
«Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека» й «Підприємливість та
фінансова
грамотність» сприятиме
забезпеченню
формуванню
нових
компетенцій.
Наскрізна лінія

«Екологічна
безпека та сталий
розвиток»

«Громадянська
відповідальність»

«Здоров'я і безпека»

«Підприємливість
та фінансова
грамотність»

Загальна мета

5-7 класи

8-9 класи

Формування в учнів
соціальної активності,
відповідальності та
екологічної свідомості
задля збереження й
захисту довкілля.

Розкриття
взаємозв’язків
людини і
навколишнього
середовища в
процесі вивчення
творів

Усвідомлення краси
природи, її впливу на
людину, розкриття
значення образного слова
для висловлення емоцій та
почуттів, розуміння образу
природи.

Формування
відповідального члена
громади та суспільства,
що розуміє принципи і
механізми
функціонування
суспільства, а також –
виховання національно
свідомої особистості, яка
спирається у своїй
діяльності на культурні
традиції і вектори
розвитку суспільства.

Формування
здатності до
ненанасильницьк
ого розв’язання
конфліктів.

Осмислення та захист
особистих прав і прав
інших людей,
усвідомлення своєї ролі в
суспільстві і набуття умінь
брати участь у процесі
ухвалення рішень.

Формування всебічно
розвиненого члена
суспільства, здатного
усвідомлювати
пріоритетність здорового
способу життя,
допомагати у формуванні
безпечного здорового
життєвого середовища.

Усвідомлення
переваг здорового
способу життя та
безпечної
поведінки.

Осмислення причиновонаслідкових зв’язків між
власними рішеннями та
поведінкою, здоров’ям та
безпекою, набуття знань та
умінь правильної
поведінки в критичних та
небезпечних ситуаціях.

Розуміння практичних
аспектів фінансових
питань (заощадження,
інвестування,
запозичення, страхування
тощо); розвиток
лідерських ініціатив,
здатність успішно діяти в
технологічному

Розуміння ролі
ініціативності та
підприємливості в
суспільстві для
особистого
кар’єрного
зростання.

Осмислення
неординарності як
важливої риси людини для
її самореалізації в житті,
спонукання учнів до
творчих рішень у процесі
розв’язання проблем,
усвідомлення користі та
необхідності спільної
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швидкозмінному
середовищі.

діяльності.

5 КЛАС
Очікувані
Пропонований зміст
Види навчальної
результати
навчального предмета
діяльності
навчання
Назва змістової лінії, розділу, теми/тематики тощо
Формує й розвиває в учнів
• пояснення уроку
Introducere. Noţiuni de
такі загальнолюдські ціннісні
• розмова
literatură (1 oră)
орієнтири,як
доброта,
• навчання через відкриття
гуманізм,
• розповідь
гуманістичний світогляд,
• проблематизація
духовного світу людини,
• мозковий штурм
виховує
високі
риси
шляхетності.
Висловлення
власних
Basmul
popular
Făt- • розповідь
суджень
з
приводу Frumos
şi
Ileana • проблематизація
прочитаного.
• мозковий штурм
Cosânzeana.
Усвідомити
постійну
Personajele
• синектичний метод
присутність в житті, в душі
basmului.
• ідейна інженерія
людини
добра
і
зла,
Valorile etice
şi
• дискусії та дебати
красивого і потворного.
moral-estetice ale basmului.
• дидактична презентація
Teorie literară. Creaţia • дидактична бесіда
populară
orală.
Basmul • демонстраційний метод
popular. Tema şi ideea. • метод вправи
Elemente reale şi elemente
fantastice. (3 ore)
Осмислення
негативної
Ion Creangă, Fata babei • дискусії та дебати
ролі лицемірства в житті
şi
fata
moşneagului. • дидактична презентація
Oglindirea relaţiilor dintre • дидактична бесіда
людини.
Складання
порівняльної părinţi şi copii; proslăvirea • демонстраційний метод
omului muncii. Triumful • метод вправи
характеристики персонажів.
binelui
asupra
răului. • алгоритмізація
Caracterizarea personajelor • дидактичне моделювання
principale.
• планове навчання
Teorie literară. Povestea • приклад
cultă.
Personajul
literar. • робота з посібником
Personificarea. Portretul fizic
(підручником)
şi portretul moral. (3 ore)
Формування шанобливого
• лекції
Aleksandr Sergheevici
ставлення до кмітливості та Puşkin, Povesteapescarului
• розмова
мудрості нашого народу.
• навчання через відкриття
şi a peştişorului de aur.
• розповідь
Осмислення
ролі
в Teme, motive. Personajele
сучасному світі цих якостей.
poveştii.
• проблематизація
• мозковий штурм
Morala poveştii.
Teorie literară. Povestea
• синектичний метод
cultă în versuri. Dialogul.
• ідейна інженерія
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Роль і місце реального та
фантастичного в житті.
Уміння розповідати про
виникнення легенд,
тлумачення змісту.

Уміння розповідати про
виникнення легенд,
тлумачення змісту.
Роль і місце реального та
фантастичного в житті.
Роль і місце реального та
фантастичного в житті.

Усвідомлення Бога як
високого духовного оплоту
особистості.

Виховання поваги до
прадавніх вірувань наших
предків, гордості за свій
талановитий
народ.
Виховання
любові
до
рідних.
Формування
прагнення відроджувати й
вивчати
оригінальну
творчість народу.

Antiteza.
(2 ore)
Snoava De-ale lui Păcală.
Specificul personajelor
snoavei. Modalităţile de
exprimare.
Teorie literară. Snoava.
(1 oră)

Legendele
Olimpului.
Mitul lui Prometeu. Teme,
motive. Eroismul faptei lui
Prometeu
pentru
binele
oamenilor.
Teorie literară. Mitul.
(2 ore)
Mitul lui Dedal şi Icar.
Teme şi idei, inventivitatea
spiritului uman. Personajele
mitului. Semnificaţiile
poveţelor. Rolul dialogului.
( 2 ore )

Biblia – cartea
înţelepciunii. Parabola
biblică Fiul risipitor.
Mesajul înţelept al parabolei.
Teorie literară. Parabola
biblică.
(2 ore)
Proverbe. Zicători.
Ghicitori.
Laconismul, unitatea
sensului propriu şi al celui
figurat din proverbe şi
zicători. Clasificarea
tematică. Structura logică şi
structura artistică a
ghicitorilor. Elemente
prozodice.
Teorie literară. Proverbe,
zicători, ghicitori.
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дискусії та дебати

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

синектичний метод
ідейна інженерія
дискусії та дебати
дидактична презентація
дидактична бесіда
демонстраційний метод
метод вправи
алгоритмізація
дидактичне моделювання
планове навчання
приклад
розмова
навчання через відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
ідейна інженерія
дидактична презентація
дидактична бесіда
демонстраційний метод
метод вправи
алгоритмізація
дидактичне моделювання
планове навчання
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
пояснення
дидактичне моделювання
планове навчання
приклад
метод спостереження
робота з
посібником(підручником)
дидактична бесіда
демонстраційний метод
метод вправи
алгоритмізація
дидактичне моделювання
планове навчання
приклад
метод спостереження
робота з
посібником(підручником)

Формування
прагнення відроджувати
й вивчати оригінальну
творчість
народу.
Виховання поваги до
прадавніх
вірувань
наших предків, гордості
за свій
талановитий
народ. Виховання любові
до рідних.

Формування естетичного
смаку, вміння відчувати й
бачіти красу художнього
світу.

Усвідомлення
турботи
про
світ
природи
як
неодмінна ознака гуманної,
гідної поведінки, прагнення
гармонії з природою.

Усвідомлення турботи про
світ природи як неодмінна
ознака
гуманної,
гідної
поведінки,
прагнення
гармонії з природою.

Усвідомлення повчального
впливу цієї казки, важливої
потреби уважного ставлення
до батьків.
Формування
дбайливого
ставлення до свого життя.

(2 ore)
Folclorul
obiceiurilor
calendaristice.
Colinde.
Pluguşorul. Sorcova. Capra
etc. (cu
momente
din
etnografia locală).
Repertoriul
tematic.
Particularităţile
artistice.
Valorile
acestor
creaţii
populare. ( 2 ore )

Vasile Alecsandri, poezia
Iarna. Tabloulpoetic al
iernii. Efectul poetic.
Teorie literară. Descrierea
Epitetul. Repetiţia.
(2 ore)
Emil Gârleanu, schiţa
Căprioara.Subiectul. Fondul
emotiv al schiţei.
Semnificaţia faptei căprioarei.
Valori moral-etice.
Importanţa peisajului.
Teorie literară. Descrierea
în proză.
Genul epic. Noţiuni de
schiţă. Planul simpluşi planul
dezvoltat.
(2,5 ore)
Emil Gârleanu, schiţa
Gândăcelul.
Munca – izvor de existenţă.
(2 ore)

Ioan Alexandru
Brătescu-Voineşti, Puiul.
Tematica. Personajele.
Semnificaţiile morale şi
educative ale povestirii.
Expresivitatea textului.
Teorie literară. Povestirea.
Povestirea alegorică.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
în •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

розмова
навчання через відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
ідейна інженерія
дискусії та дебати
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
пояснення
лекції
розмова
versuri.
навчання
Pastelul.
черезStrofa
відкриття
şi versul. Măsura.
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
пояснення
лекції
розмова
навчання через відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
ідейна інженерія

розмова
навчання через відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
• пояснення
• лекції
• розмова
• метод спостереження
• робота з посібником
(підручником)

Усвідомлення турботи про
світ природи як неодмінна
ознака
гуманної,
гідної
поведінки,
прагнення
гармонії з природою.

Формування
естетичного
смаку, вміння відчувати й
бачити красу художнього
світу.

Усвідомлення того, що
Свята Мати – джерело добра,
яке змінює світ.

Усвідомлення того, що
Свята Мати – джерело добра,
яке змінює світ.

Усвідомлення того, що
любов до рідної землі –
вічна
загальнолюдська
цінність.
Виховання
поваги
до
історичного минулого нашого
народу, до його культурних
пам`яток.

(2 ore)
Ion Druţă, povestirea
Vânătorii de raţe. Subiectul
povestirii. Semnificaţia
finalului. Comuniunea
omului cu natura.
Caracterizarea personajelor.
Valori etice. Citirea expresivă
a unor fragmente.
Teorie literară. Opera
literară în proză. Subiectul
operei literare.
(2 ore)
Ion Druţă, Povestea
furnicii. Sensulalegoric al
operei. Funcţia elementelor
compoziţionale în dezvoltarea
ideii. Valori etice.
(1 oră)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grigore Vieru, Cântec de
leagăn pentru mama.
Sinceritatea exprimării
dragostei faţă de mamă.
Teorie literară. Noţiuni
despre eroul liric. (1 oră)

•
•
•
•

Dumitru Matcovschi,
poezia Mama.
Imagini poetice care crează
chipul moral al mamei.
Atitudinea eroului liric faţă
devalorile eterne ale
maternităţii.

•
•
•
•

Nicolae Dabija, poezia
Cât trăim. Tematica şi ideea
poeziei. Valorile spirituale
ale neamului nostru.
Teorie literară. Enumeraţia.
Inversiunea.
(1 oră)

•
•
•
•
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•
•
•
•

•
•
•
•

пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
ідейна інженерія
дискусії та дебати
пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
пояснення
лекції
розмова
дидактичне
моделювання
планове навчання
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
планове навчання
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)

Усвідомлення турботи про
світ природи як неодмінна
ознака
гуманної,
гідної
поведінки, рагнення гармонії
з природою.

Mihai Eminescu, poezia
Freamăt de codru.
Exprimarea afinităţii
spirituale a eroului liric cu
natura, a nostalgiei după anii
copilăriei.
(2 ore)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Формування шанобливого
ставлення до кмітливості та
мудрості нашого народу.

Усвідомлення турботи про
світ природи як неодмінна
ознака
гуманної,
гідної
поведінки,
прагнення
гармонії з природою.

Arcadie Suceveanu, Cartea
lui moşCreangă. Dragostea
faţă de opera marelui clasic.
Simplitatea limbajului
poetic.
(1 oră)

Fiodor Ivanovici Tiutcev,
poezia Furtună de
primăvară. Imaginea naturii
dezlănţuite – sursă de
inspiraţie şi bucurie.
Particularităţile artistice,
simplitatea şiprospeţimea
limbajului poetic. (1 oră)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
ідейна інженерія
дискусії та дебати
дидактична
презентація
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
ідейна інженерія
дискусії та дебат

Sistematizarea şi
generalizarea cunoştinţelor
(2 ore)
5 клас
Repartizarea orelor:
literatura română – 32,5 ore, literatura universală – 8 ore, lucrări de control –
4 ore, discuţii colective – 2 ore, disponibile – 6 ore.
Lista lecturii individuale
1. Basmul popular Prâslea cel voinic şi merele de aur.
2. Basmul popular Greuceanu.
3. Basmul popular Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte.
4. Mihai Eminescu, Făt-Frumos din lacrimă;
5. Ioan Slavici, Zâna-Zânelor, Păcală în satul lui.
6. Fraţii Grim, Fata de împărat şi cei şapte pitici.
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7. Legendele Olimpului.
8. Legenda rândunicii.
9. Parabole biblice.
10. Spiridon Vangheli, Bunelul.
11. Ionel Teodoreanu, În casa bunicilor.
12. Charles Perrault, Cenușăreasa
13. Guy de Maupassant, Tatăl lui Simon.
14. Octavian Goga, Toamna, Sara.
15. Vasile Romanciuc, În numele păcii.
16. A.S.Puşkin, Drum de iarnă.

6 КЛАС

Очікувані результати
Пропонований зміст
Види навчальної
навчання
навчального предмета
діяльності
Назва змістової лінії, розділу, теми/тематики тощо
Формує й розвиває в Întrodu
• пояснення
учнів такі загальнолюдські cere
• лекції
ціннісні
орієнтири,як Doina
• розмова
доброта, гуманізм,
• навчання через відкриття
popular
гуманістичний
світогляд, ă.
• розповідь
духовного світу людини, Sincretismul doinelor. Imagini
• проблематизація
виховує
високі
риси pivot.Mesajul de idei şi sentimente.
• робота з посібником
шляхетності.
Emotivitatea, profunzimea
(підручником)
sentimentelor. Comuniuneaomului
cu natura.
Teorie literară. Cântecul liric.
Tipuri de doine. Doina populară.
Doina cultă. Rimaîmperecheată
(actualizare).
(1 oră)
Осмислення
ролі
в Balada populară Toma Alimoş.
• пояснення
сучасному світі цих якостей.
Ideea dreptăţii. Structura baladei
• лекції
Визначати основні ознаки voiniceşti. Personajul principal.
• розмова
природних явищ,
Trăsăturile dominante. Rolul
• навчання через відкриття
духовного багатства.
hiperbolei. Arta narativă.
• розповідь
Teorie literară. Epica populară în
• проблематизація
versuri. Tipuri de baladă. Balada
• мозковий штурм
populară.
• синектичний метод
Hiperbola. (1 oră)
• ідейна інженерія
• дискусії та дебати
Оцінює значення твору в Spiridon Vangheli, balada Şalul
• лекції
наш час, тому що виховує verde. Conţinutul
dramatic.
• розмова
любов та повагу до матері.
Chipul
mamei.
• навчання через відкриття
Пояснити,
для
чого Mijloace artistice, elemente
• розповідь
введений той чи інший folclorice.
• проблематизація
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персонаж.
Порівнює
персонажі твору з подібними
влітературі.

Semnificaţia titlului. Mesajul de
idei şisentimente.
Teorie literară. Balada cultă. (2
ore)

•
•
•
•
•
•
•
•

Виховує
екологічну
грамотність учня.
Формувати вольові якості
характеру.

Legenda populară Traian şi
Dochia.
Tematica. Mesajul de idei şi
sentimente. Caracterizarea
personajelor legendei. Rolul
dialogului. Semnificaţiile legendei.
Teorie literară. Legenda populară.
Legenda cultă.
(2 ore)
Mihai Eminescu, poezia Revedere.
Trecerea ireversibilă a timpilui.
Destinul schibător în antiteză cu
eternitatea, veșnicia naturii.
Personajele: omul – efemiritate și
natura – eternitate. (1 oră)

•
•
•
•
•
•

Висловлювати судження
з
приводу
глибини
психологізму вірша.
Виховує
екологічну
грамотність учня.

Пояснити
події,
які
вплинули на фoрмування
світобачення письменника.
Висловлювати
судження
про
актуальність
теми
твору в наші дні. любов до
рідних.

Poezia, O rămâi... Caracteul tainic al
relației intime dintre copil și pădure.
Trecrea ireversibilă a timpului și
eternitatea pădurii.
Teoria literară. Textul liric.
Dialpgul. Rima împerechiată
(actualizare). Metafora.
Personificarea (actualizare).
Monologul. Rima încrucișată
(actualizare). (2 ore)
Вчить учня
цінувати Parabola celor doi fii chemaţi a
кожну мить свого дитинства.
lucra via tatălui lor. Munca – izvor
Висловлювати судження de existenţă. Caracterizarea celor
про вчинки синів.
doi fii.
Teorie literară. Parabola
(actualizare). (1 oră)
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мозковий штурм
синектичний метод
ідейна інженерія
дискусії та дебати
дидактична презентація
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
розмова
навчання через відкриття
розповідь
проблематизація
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

навчання через відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
алгоритмізація
дидактичне
моделювання
планове навчання
приклад
пояснення
лекції
розмова
навчання через відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

пояснення
лекції
розмова
навчання через відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
ідейна інженерія
дискусії та дебати
дидактична презентація
приклад

•
•
•
•
•
•
•

•

Виховує відповідальність
за свої вчинки.
Визначити основні ознаки
пригодницького
твору,
захоплюючий, динамічний,
емоційно напженийсюжет.

Розвиває
естетичні
смаки, пізнавальні інтереси
учнів, сприяє формуванню
духовно
розвиненої,
високоморальної
особистості.

Ion Creangă, Pupăza din tei
(fragment din Amintiri din
copilărie).Tematica şi structura
fragmentului.Caracteristici ale
stilului oral. Caracterizarea
personajelor din fragment. Rolul
situaţiilor comice în relevarea
universului intim al personajului
principal.
Teorie literară. Naraţiunea (ce şi
cum se povesteşte, autorul şi
naratorul). Comicul.
(2 ore)
Alexandru Donici, fabula Vulpea
şibursucul. Tematica.
Caracterizarea personajelor.
Modalităţi de expunere a atitudinii
autorului faţă de personaje (ironia,
limbajul). Valoarea etică şi socială a
mesa- jului. Semnificaţia moralei.
(1 oră)

метод спостереження
• розмова
• навчання через
відкриття
• розповідь
• проблематизація
• мозковий штурм
• метод вправи
• алгоритмізація
• дидактичне
моделювання

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Розвиває
естетичні
смаки, пізнавальні інтереси
учнів, сприяє формуванню
духовно
розвиненої,
високоморальної
особистості.
Визначати
основні
ознаки природних явищ,
духовного
багатства.
Виховує
екологічну
грамотність учня.

Висловлювати судження
про роль вчителя у навчанні
та вихованні підростаючого
покоління.
Формує
й

Esop, fabula Vulpea şi strugurii.
Tematica fabulei. Satirizarea
defectelor de caracter. Semnificaţia
moralei.
(1 oră)

•
•
•
•
•

Mihail Sadoveanu, povestirea În
PădureaPetrişorului. Problematica,
ideea şi subiectul povestirii.
Descrierea plastică a naturii, a
culorilor, faunei şi florei – surse
emotiv-estetice. Relaţia om – natură.
Caracterizarea personajelor.
Particularităţile artistice ale
povestirii. Rolul descrierii.
(2,5 ore)

•
•

Mihail Sadoveanu, naraţiunea
Domnul Trandafir. Tema, ideea,
subiectul.Caracterizarea personajelor.
Particuritaţi artistice.

•
•

13

•
•
•
•
•
•
•
•

•

дискусії та дебати
дидактична презентація
дидактична бесіда
демонстраційний метод
метод вправи
алгоритмізація
дидактичне
моделювання
планове навчання
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
алгоритмізація
дидактичне
моделювання
планове навчання
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
розмова
навчання через
відкриття
розповідь

розвиває в учнів такі
загальнолюдські
ціннісні
орієнтири,
як доброта,
гуманізм,
гуманістичний
світогляд, духовного світу
людини, виховує високі
риси шляхетності.
Висловлювати судження
про специфіку поетичного
стилю поезії автора щодо
поета М.
Ємінеску, символіку його
образа
про
значення
традиційних свят, духовну
суть,
про
дотримання
фольклорну
поетику,
мелодійність,
багатство
лексичних
засобів,
своєрідність
системи
віршування.
Розвиває
інтерес до
місця розташування подій.
Формує й розвиває в учнів
такі
загальнолюдські
ціннісні
орієнтири,
як
доброта, гуманізм

Teoria literară.
Descrierea în proză.
Evocarea.
(2 ore)

Arcadie Suceveanu, poezia Colind
pentru Eminescu. Omagiu adus
marelui Eminescu. Mesajul de idei
şi sentimente.
(1 oră)

Antonie de Saint-Exupery, basmul
alegorico-filozofic Micul prinţ.
Teme şi motive. Structura operei.
Caracterizarea personajului
principal. Mesajul operei.
Teorie literară. Alegoria. Parabola.
(3 ore)

Визначити
основні Ion Druţă, povestirea Trofimaş.
ознаки
твору, Sursele emotiv-estetice ale operei.
захоплюючий, динамічний, Contextul social- istoric. Relevarea
емоційно
напружений universului intim al personajului
сюжет, відображення у principal: detaliul artistic,
творі настрою хлопчика, naraţiunea, dialogul, limbajul
виховує
copiilor. comicul şi dramaticul.
відповідальність за свої Mesajul etico-estetic al operei.
вчинки
Teorie literară.Textul epic.
Naraţiunea.
(2 ore)
Висловлює судження з Aleksandr Sergheevici Puşkin,
приводу
зимової краси. poezia, Iarna. Atmosfera de basm a
Виховує
екологічну poeziei.Funcţia mijloacelor poetice.
грамотність учня.
Mesajul de ideişi sentimente.
(3 ore)
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•
•
•

проблематизація
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)

розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
ідейна інженерія
дискусії та дебати
дидактична презентація
дидактична бесіда
демонстраційний метод
метод вправи
посібником
(підручником)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
робота з посібником
(підручником)
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
дидактичне

Висловлювати судження з
приводу лісової краси, про
роль рідної природи в житті
людини. Виховує екологічну
грамотність учня.

Порівнювати персонажі
твору
з
подібними
в
літературі. Оцінює значення
твору в наш час, тому що
виховує любов та повагу до
матері.

Vasile Alecsandri, pastelul
Concertul în luncă. Structura
artistică. Imagini vizuale şi auditive.
Comuniunea omului cu natura.
Dinamismul tablourilor. Atmosfera
de basm,rolul detaliului. Valorile
etico-estetice.
Teorie literară. Enumeraţia.
Tipuri
deepitete. Tipuri
de strofe. Ritmul şi măsura
(actualizare).
de epitete. Tipuri de strofe. Ritmul şi
măsura (actualizare).
(2 ore)
Grigore Vieru, poezia Mă rog de
tine. Sentimentul filial al eroului
liric. Rolul repetiţiei în evocarea
elementelor eterne ale naturii.
Relaţia om-natură.
Poezia Către fiu mama.
Înţelepciunea şi dragostea mamei
faţă de fiu. Mijloace de exprimare a
sentimentului matern.
Teorie literară. Repetiţia şi
categoriile ei. Textul liric. Strofa.
Iambul. Piciorul metric.Rima
(actualizare).
( 3 ore )

Формувати вольові якості Jack London,Colţ Alb.
характеру.
Ознайомлює Problematica
учнів з іншої місцевістю. operei. Omul în situaţii limită.
Розвиває інтерес до місця Comuniunea omului cu natura.
розташування подій.
Teoria literară. Povestirea
(actualizare).
(2 ore)

Висловлювати судження з

Serghei Esenin, Cerne mălinul
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

моделювання
планове навчання
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
ідейна інженерія
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
ідейна інженерія
дискусії та дебати
дидактична
презентація
дидактична бесіда
демонстраційний
метод
робота з посібником
(підручником)
пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
пояснення

приводу краси природи, про
роль рідної природи в житті
людини. Виховує екологічну
грамотність учня.

Оцінювати
значення
твору
в
наш
час.
Розповідає, які роздуми
викликало
прочитання
твору.
Удосконалює
навики
виразного
читання
(декламування), розуміння і
переказування прочитаного,
виховує
екологічну
грамотність учнів.

zăpada. Atmosfera peisajului.
Simplitatea limbajului. Trăirea
intensă a sentimentuluiapropierii de
natură. Primăvara – ca fundal al
iubirii.
(1 oră)

George Coşbuc, poezia Vara.
Dragostea
faţă de ţară, profunda identitate
dintre poet şipopor.
Teorie literară. Tipuri de strofe.
(2 ore)

Визначати
основні
ознаки
пригодницького
твору,
захоплюючий,
динамічний,
емоційно
напружений сюжет, виховує
відповідальність за свої
вчинки. учня.

Mark Twain, romanul Aventurile
lui TomSawyer. Tema, subiectul şi
structura operei. (2 ore)

Формувати
гуманістичний
світогляд,
духовну освіту людини,
патріотичне
почуття
громадянина України, який
сприймає
і
поділяє
національні
та
загальнолюдські цінності,
відчуваю
свою
приналежність до загальноевропейської культури.

Ion Vatamanu, poezia Cuvintele.
Mesajul de idei şi sentimente.
Particuritaţile artistice.
Elementele de prozodie.
(2 ore)

Формувати
гуманістичний

Ilie Motrescu, poezia Nascutu-mau Carpaţii. Teme, idei, motive.

світогляд,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

лекції
алгоритмізація
дидактичне
моделювання
планове навчання
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
дидактична
презентація
дидактична бесіда
демонстраційний
метод
метод вправи
алгоритмізація
дидактичне
моделювання
планове навчання
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
ідейна інженерія
робота з посібником
(підручником)
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
дидактичне
моделювання
планове навчання
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
розмова
навчання через

духовну освіту людини,
патріотичне
почуття
громадянина України, який
сприймає
і
поділяє
національні та загально людські цінності, відчуваю
свою приналежність до
загально - європейської
культури. Розвиває уміння
сприймати твір як явища
мистецтва та розуміти
значення
ілюстрації
до
текстів.

Rolul descrierii în poezie.
Particularităţi artistice. (1 oră)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
ідейна інженерія
дискусії та дебати
дидактична
презентація
дидактична бесіда
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)

Sistematizarea şi generalizarea
cunoştinţelor
(2 ore)
Repartizarea orelor:
literatura română – 32,5 ore, literatura universală – 8 ore, lucrări de control –
4 ore,discuţii colective – 2 ore, disponibile – 6 ore.
Lista lecturii individuale
1. I.L.Caragiale, D-l Goe.
2. Mihail Sadoveanu, Mărţişor.
3. Ion Druţă, Schiţe şi povestiri.
4. George Coşbuc, Vestitirii primăverii.
5. Octavian Goga, Doina.
6. Geogre Topârceanu, Bivolul şi coţofana.
7. Alexandru Donici, Fabule.
8. Ivan Krâlov, Fabule.
9. Anton Cehov, Cameleonul.
10. Valentin Rasputin, Lecţiile de franceză.
11. A. N. Maicov, Răsărit.
12. Galexandru Donici, Frunzele și rădăcina.
13. Vasile Alecsandri, Dimineața.
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7 КЛАС

Очікувані результати
Пропонований зміст
Види навчальної
навчання
навчального предмета
діяльності
Назва змістової лінії, розділу, теми/тематики тощо
Формує й розвиває в учнів
• пояснення
Introducere. Literatura –
такі загальнолюдські ціннісні ramură a artei.
• лекції
орієнтири,
як
доброта, (1 oră)
• розмова
гуманізм,
гуманістичний
• навчання через
світогляд, духовного світу
відкриття
людини, виховує високі риси
• розповідь
шляхетності. Має з'ясувати
естетичну
природу
та
духовно-етичну
сутність
художнього
слова,
уміти
відрізнити
художню
літературу від інших видів
мистецтва,
висловлювати
судження стосовно значення
творів мистецтва слова.
Тема, мотив. Структура
• розмова
Balada populară Mioriţa.
балади.
Teme, motive.Structura baladei.
• навчання через
Художні засоби балади в Interferenţa elementelor lirice,
відкриття
описі природи таперсонажів.
epice, dramatice. Mijloacele
• розповідь
Має з’ясувати, як балада
poetice în descrierea naturii şi a
• проблематизація
служить для характеристики
personajelor. Simboluri. Valori
• мозковий штурм
етносу,
коментувати
spirituale, morale, etico• метод спостереження
використання жанру балади в estetice. Caracterizarea
• робота з
румунській та українській
personajelor.
посібником(підручник
літературах.
ом)
Descrierea. Valoarea naţională şi
universală a baladei.
Teorie literară. Genul epic
(actualizare). Tipuri de baladă.
Alegoria. (2 ore)
Має висловлювати судження
• лекції
Vasile Alecsandri, poemul
про історичну пам'ять як
Dan, căpitan deplai. Tema,
• розмова
усвідомлення приналежності
ideea, subiectul. Motivul eroului
• навчання через
людини до свогонароду.
legendar. Identitatea dintre poet
відкриття
şioperă. Atitudinea autorului faţă
• розповідь
de personajul principal.
• алгоритмізація
Particularităţi artistice (termeni
• дидактичне
şi expresii de origine istorică şi
моделювання
religioasă; tablouri dinamice,
• планове навчання
auditive şi vizuale; funcţia
• приклад
portretului).
• метод спостереження
Teorie literară. Poemul eroic.
• робота з
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Має інтерпретувати твір,
виділяючи в ньому головну
думку, наводити приклади
героїзму,
відповідальності,
вірності.

Має доводити, що цей
твір високохудожній,
структурно
досконалий,
характеризує фольклорну
основу пам'ятки.

Metafora. Iambul. Portretul fizic
şi moral. Comparaţia.
Personificarea. Rima
împerecheată (actualizare).
(2 ore)
Vasile Alecsandri, poemul
DumbravaRoşie. Structura
poemului. Tema, motive, idei.
Proslăvirea trecutului glorios.
Caracterizarea personajelor.
Funcţiatablourilor şi a
imaginilor. Viziunea autorului.
(2 ore)
Cântec despre oastea lui Igor.
Structura
şi
problematica.
Semnificaţiile poemului.

посібником(підручник
ом)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пояснити події , які вплинули
на фoрмування світобачення
письменника.
Висловлювати
судження про актуальність
теми твору в наші дні та
власних суджень з приводу
прочитаного. Виховує любов до
сприяє формуванню духовно
розвиненої,
високоморальної
особистості.
Висловлювати судження про
вчинки синів. Вчить учня
дотримуватися даного слова,
вчитись у продовж життя.

Має описувати душевний

Cântecul
lui
Roland
–
monument al poeziei epice
medievale. Tema şi structura
operei. Personajul principal –
de la cavaler la erou popular.
Limita între realitate istorică şi
ficţiune în opera.
Teorie literară. Eposul eroic.
Poemul.
(1 oră)
Parabola vameşului şi a
fariseului. Parabola
sămănătorului. Semnificaţiile şi
înţelepciunea parabolelor.
Citirea expresivăa unor parabole
şi comentarea semnificaţiei
acestora.
Teorie literară. Parabola
(actualizare).
(2 ore)
Mihail Sadoveanu, nuvela Un
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
ідейна інженерія
дидактична бесіда
демонстраційний
метод
метод вправи
алгоритмізація
дидактичне
моделювання
планове навчання
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
демонстраційний
метод
метод вправи
алгоритмізація
дидактичне
моделювання
планове навчання
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
робота з посібником
(підручником)
пояснення

стан героя, висловлювати
судження
про моральноетичні
категорії
«справедливості», «втрати»,
«добра».

om necăjit. Tema, ideea,
subiectul. Caracterizarea
personajelor. Particularităţi
artistice.
Teorie literară. Subiectul literar.
Nuvela. Rezumatul operei literare.
(2 ore)

Має спостерігати за
мовною специфікою твору,
використанням звертань,
діалогів, засобів мовної
індивідуалізації героїв.

Ion Creangă, Amintiri din
copilărie (fragmentele La cireşe
şi La scăldat). Personajele
fragmentelor.
Teorie literară. Genul epic.
Romanul. Umorul. Ironia.
(2,5 ore)

Має висловлювати судження
про значеннятрадиційних свят і
їхню духовну суть, про
дотримання традицій у
батьківському домі.

Л.Блага, поезія «Колодязі».
Висловлює судження з
приводу глибини
психологізму вірша. Виховує
любов до
формуванню
духовно розвиненої,
високоморальної особистості

Має аналізувати вчинки,
поведінку героя у різних
життєвих ситуаціях. Висловлює
судження про роль
пригодницьких творів, про
зв'язок прочитаного звласними

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nicolae Labiş, poezia Scrisoare
mamei. De Anul Nou. Evocarea
prin detalii sugestive a datinilor
de Anul Nou. Atmosfera de
basm
a
poeziei.
Funcţia
mijloacelor
poetice
(tropii,
repetiţia, anafora, enumeraţia).
Chipul mamei. Mesajul de idei şi
sentimente.
Teorie literară. Metonimia.
Anafora. Enumeraţia.
(2 ore)

•
•

Lucian Blaga, poezia Fântânile.
Teme, motive. Structura poeziei.
Mesajul deideişi sentimente.
Particularităţile
artististice
(repetiţia
şi
specificul
compoziţional).
Semnificaţiile
simbolurilor.
Teorie
literară.
Repetiţia
(actualizare).
(1 oră)

•
•

Daniel Defoe, romanul
Robinson Crusoe.
Tema, subiectul şi structura
operei.
Personajul principal – simbol al
inventivităţii
şi
rezistenţei

•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
ідейна інженерія
пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
дидактична бесіда
демонстраційний
метод
метод вправи
алгоритмізація
дидактичне
моделювання
планове навчання
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
дидактична бесіда
демонстраційний
метод
метод вправи
алгоритмізація
дидактичне
моделювання
планове навчання
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь

життєвими спостереженнями.

З’ясовуєззначення засобів(метафори, епітети,
порівняння, символи) у
розкритті теми твору.

Псалм «Давід і Голіат».
Псалм «Всемогутній
Самсон».
Має аналізувати вчинки,
поведінку героя у різних
життєвих ситуаціях.

Висловлювати судження з
приводу глибини психологізму
вірша. Виховує екологічну
грамотність учня.

omului în condiţii grele.
Teorie literară. Romanul de
aventuri.
(2 ore)

проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
ідейна інженерія
дискусії та дебати
дидактична
презентація
• розмова
Alexe Mateevici, poezia Limba
• навчання через
noastră.Teme, idei, motive.
відкриття
Structura. Mesajul deidei şi
• розповідь
sentimente. Semnificaţia
• проблематизація
simbolurilor.Particularităţile
• мозковий штурм
artistice. Elemente de prozodie.
• синектичний метод
Teorie literară. Genul liric.
• ідейна інженерія
Imnul, Oda. Metafora
• дискусії та дебати
(actualizare).
• дидактичне
(2 ore)
моделювання
• планове навчання
• приклад
• метод спостереження
• робота з посібником
• (підручником)
Psalmul David şi Goliat. Triumful
• дидактична
inteligenţei asupra forţei.
Psalmul Puternicul Samson. Elogiereaпрезентація
puterii omeneşti.
Teorie literară. Psalmul – imn
• дидактична бесіда
religios,psalmul – poezie lirică.
• демонстраційний
метод
(2 ore )
• метод вправи
• алгоритмізація
• дидактичне
моделювання
• планове навчання
• приклад
• метод спостереження
• робота з посібником
• (підручником)
• пояснення
Mihai Eminescu, idila-pastel
Crăiasa din poveşti. Teme,
• лекції
motive. Structura. Imagini
• розмова
semnificative. Rolul cuvântului
• навчання через
відкриття
(fermecat şi arhetipal).
• розповідь
Comunicarea omului cu natura.
Mesajul de idei şi sentimente.
• проблематизація
Călin (file din poveste). Teme şi
• мозковий штурм
motive. Structura poemului.
• синектичний метод
Personajele poemului.
• ідейна інженерія
Particularităţile artistice.
• дискусії та дебати
Semnificaţiile poemului.
• дидактична
Teorie literară. Idila. Poemul.
презентація
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•
•
•
•
•
•

Має висловлювати судження
про значення традиційних свят
і їхню духовну суть, про
дотримання традицій у
батьківському домі.

Оцінювати значення твору
в наш час. Розповідає, які
роздуми викликало
прочитання твору.
Удосконалює навики
виразного читання
(декламування),
розуміння
і
переказування
прочитаного, виховує
екологічну грамотність учнів.

Розвиває естетичні смаки,
пізнавальні інтересиучнів,
сприяє формуванню духовно
розвиненої, високоморальної
особистості. Удосконалює
навики виразного читання
(декламування), розуміння іпереказування
прочитаного.
Учень аналізує твір та
робить висновки щодо
толерантності в творі та в
сучасному житті.

Epitetul. Comparaţia. Metafora
(actualizare).
(3 ore)
Vasile Voiculescu, poezia
Florii. Mesajul de idei şi
sentimente al poeziei.
Semnificaţiile titlului şi ale
poeziei. Particularităţile artistice
(2 ore)

Ion Druţă, Sania. Taina muncii
şi frumuseţea ei. Caracterizarea
personajului principal.
(2 ore)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vasile Romanciuc, poezia
Duminică.
Semnificaţiile poeziei.
(1 oră)

M.I.Lermontov, Pânza.
Motivul furtunii şi al liniştii în
poezie. Setea de libertate şi luptă
– patosul poeziei.
(2 ore)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
алгоритмізація
дидактичне
моделювання
планове навчання
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
ідейна інженерія
дискусії та дебати
дидактична
презентація
дидактична бесіда
демонстраційний
метод
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
ідейна інженерія
дискусії та дебати
пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація

Тема, мотив. Структура
твору. Художні засоб
Обґрунтовує, чому батьківська
наука – це основасімейного
виховання.

Vasile Tărâţeanu, poezia Fiului.
Mesajul de idei şi sentimente.
(1 oră)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Порівнює цей твір з іншими
творами на подібну тему.
Підкреслює значення творчості
М. Ємінеску як національного
генія румунського народу.

Vasile Leviţchi, poezia Cuvânt
pentru Luceafăr. Omagiu adus
marelui Eminescu. Mesajul de idei
şi sentimente.
(1 oră)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Порівнює цей твір з іншими
творами на подібну тему.
Підкреслює значення творчості
М. Ємінеску як національного
генія румунського народу.

Ilie Tudor Zegrea, poezia
Eminescu-i totce-avem mai
sfânt.
Valorile etice şi estetice ale
poeziei.
(1 oră)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistematizarea şi generalizarea
cunoştinţelor
(2 ore )
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мозковий штурм
пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
демонстраційний
метод
метод вправи
алгоритмізація
дидактичне
моделювання
планове навчання
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
алгоритмізація
дидактичне
моделювання
планове навчання
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
ідейна інженерія
дискусії та дебати
дидактична
презентація
дидактична бесіда
демонстраційний
метод

Repartizarea orelor:
literatura română – 32,5 ore, literatura universală – 8 ore, lucrări de control –
4 ore,discuţii colective – 2 ore, disponibile – 6 ore.
Lista lecturii individuale
1. Vasile Alecsandri, Noaptea Sfântului Andrei.
2. George Coşbuc, Paşa Hassan.
3. Tudor Arghezi, Psalm.
4. Mihai Eminescu, Făt-Frumos din tei.
5. Vasile Romanciuc, De parcă te ascultă Eminescu.
6. Grigore Vieru, Pâine de pe vatră.
7. Ana Blandiana, Dor.
8. Arcadie Suceveanu, Arhivele Golgotei.
9. Anton Cehov, Povestiri alese.
10. Jules Verne, Doi ani de vacanţă.
11. Nicolai Gogol, Taras Bulba.
12. Johant Wolfgang Goethe, Împăratul pădurii.
13. Jonathan Swift, Călătoriile lui Gulliver.

8 КЛАС

Очікувані результати
Пропонований зміст
Види навчальної
навчання
навчального предмета
діяльності
Назва змістової лінії, розділу, теми/тематики тощо
Виделити
специфічні риси
• пояснення
Introducere. Literatura –
румунської
культури
та
• лекції
arta cuvântului
цивілізації та інтегрувати в
• розмова
(1 oră)
багатонаціональному контексті.
• навчання через
Підкреслити роль історіографії у
відкриття
розвитку румунської мови та
• розповідь
літератури.
• дискусії та дебати
Впізнати географічне положення
• пояснення
Monastirea
Argeşului.
тодішньої Молдови.
Sacrificiul
în
numele
• лекції
Осмислити той факт, що любов idealului
artistic. Legea
• розмова
та повага до Батьківщини – armoniei şi a echilibrului.
• навчання через
основні риси характеру не лише Meşterul Manole – creatorul
відкриття
для особливостей, але і для всього arhetipal. Rolul repetiţiei.
• розповідь
простого народу
Teorie literară. Simbolul
• проблематизація
arhitepal.
• мозковий штурм
• синектичний метод
(3 ore)
Розкривати головних
• пояснення
Primele scrieri în limba
чинників
(історичні,
• лекції
română.
філософські,естетичні)прозвитку
Caracterizarea
румунської generală
a
perioadei
• розмова
istoriografice.
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літератури.
специфічні
риси
культури.

Виделити
румунської

Інтегрувати «Літопись» у
контексті
зарубіжної
літератури);
Осмислити той факт, що любов
та повага до Батьківщини – о
сновні риси характеру не лише
для особливостей, але і для всього
простого народу);

Впізнати географічне положення
тодішньої Молдови та показувати
на карті.

Teorie literară. Umanismul.
( 2 ore )

Grigore
Ureche,
Letopiseţul Ţării Moldovei.
Privire
generală
asupra
activităţii cronicarului.
Pagini din istoria luptei
moldovenilor
împotrivă
cotropitorilor străini. Ideea
unităţiinaţionale a poporului.
Arta
naraţiunii
şi
a
portretului.
Cronică
–
izvor
de
inspiraţie pentru scriitorii din
sec. al XIX-lea.
Teorie literară. Letopiseţul
Ţării Moldovei.
(2 ore)
Miron Costin, Letopiseţul
Ţării
Moldovei.
Privire
generală asupra activităţii.
Valoarea
literară
a
Letopiseţului.
(2 ore)

Розкривати
специфіку
аналітичного підходу
письменників до зображення
дійсності зображення людини у
зв’язках
із
середовищем,
змалювання
різних
верств
суспільства, точність деталей і
описівтощо);
Впізнати географічне положення
тодішньої Молдови та показувати
на карті.

Ion Neculce, Letopiseţul
Ţării
Moldovei.
Privire
generală asupra activităţii.
Valoarea
literară
a
Letopiseţului...
O samă de cuvinte – prima
culegere delegende istorice.
Oralitatea stilului. Arta de
Teorie literară. Legenda
istorică.
(3 ore)

Впізнати географічне положення
тодішньої Молдови та показувати
на карті.

Dimitrie
Cantemir,
Descrierea Moldovei. Viaţa
şi
activitatea.
Dmitrie
Cantemir - personalitate de
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навчання через
відкриття
• розповідь
• метод спостереження
• робота з посібником
• (підручником)
• розмова
• навчання через
відкриття
• розповідь
• проблематизація
• мозковий штурм
• синектичний метод
• ідейна інженерія
• дискусії та дебати
• демонстраційний
метод
• метод вправи
• приклад
• метод спостереження
• робота з посібником
• (підручником)
• пояснення
• лекції
• розмова
• навчання через
відкриття
• розповідь
• проблематизація
• приклад
• метод спостереження
• робота з посібником
• (підручником)
• пояснення
• лекції
• розмова
• навчання через
відкриття
• розповідь
• проблематизація
povestitor.
• мозковий штурм
• синектичний метод
• ідейна інженерія
• дискусії та дебати
• дидактична
презентація
• метод вправи
• алгоритмізація
• дидактичне
моделювання
•

cultură vastă. Opera literară
şi ştiinţifică. Caracterul
enciclopedic al operei.
(3 ore)
Усвідомити
роль
Дмитрія
Кантемира
у
патріотичному
вихованні
та
у
розвитку
національної та європейської
культури талітератури;

Dimitrie Cantemir şi
dezvoltarea
culturii
naţionale şi europene.
(1 oră)

•

планове навчання
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
дискусії та дебати
дидактична
презентація
дидактична бесіда
демонстраційний
метод
метод вправи
алгоритмізація
дидактичне
моделювання
планове навчання
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
ідейна інженерія
дискусії та дебати
пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
ідейна інженерія
дискусії та дебати
дидактична
презентація
дидактична бесіда
демонстраційний
метод
метод вправи

•

розмова

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Розкриватииголовнихечинникі
в
(історичні,
філософські, естетичні)
розвитку
румунської
літератури доби Просвітництва

Визначати специфічні ознаки
межи епохи
середньовичя відродження як
художнього
напряму
в
літературі й мистецтві, чинники
його
розвитку
(історичні,
естетичні,
філософські),
національну специфіку;
Усвідомити провідну роль
дружби та допомоги між
людьми, незважаючи на
релігійні
та
расові
залежності;
Формувати постійне уявлення
щодо
перемогу
моральних
цінностей;
зв'язок
між
літературами та культурами різних
народів;
Висловлювати судження про

Gheorghe Asachi, Valea
Albă
(fragmentul
Valea
Albă). Viaţa şi activitatea.
Pagini din istoria neamului.
La patrie. Valori civice şi
etice.
Teorie literară. Oda. Nuvela.
Iluminismul.
(3 ore)
Şota Rustaveli, Voinicul în
piele de tigru (fragment).
Tematica
şi
structura
poemului.
Caracterizarea
personajelor.
Mesajul
umanist al operei.
Teorie literară. Noţiuni
despre eroism în literatură.
(1 oră)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Homer, Odiseea. Subiectul
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зв'язок змісту твору здійсністю,
роль пригодницьких творів,
про зв'язок прочитаного з
власними життєвими
спостереженнями.

şi structura. Fantasticul şi
realul în operă. Caracterizarea
personajelor.
Valorile
general-umane.
Expresii
intrate
în
limbaj
şi
semnificaţia
lor.
Teorie
literară. Poemul. Epopee.
Personajulsimbol.
(2 ore)

Висловлювати судження про
вчинки
синів.
Вчить
учня
дотримуватися
даного
слова,
вчитись у продовж життя.

Parabola biblică. Arca lui
Noe şi parabola talanţilor.
Mesajul
înţelept
al
parabolelor. Valorile morale şi
spirituale ale Bibliei.
(2 ore)

Тема, мотив. Структура твору.
Художні засоби. Удосконалює
навики
виразного
читання
(декламування),
розуміння
і
переказування
прочитаного,
виховує грамотність учнів

Costache
Negruzzi,
Alexandru
Lăpuşneanul.
Viaţa şi activitatea autorului.
Problematica.
Structura
personajelor. Particularităţile
artistice alenuvelei.
Obiectivitatea stilului.
Teorie literară.
Romantismul. Nuvela
istorică.
(3 ore)
Ion Heliade Rădulescu,
Zburătorul.
Viaţa
şi
activitatea. Motivul folcloric
al operei. Structura operei.
Particularităţile artistice.
Teorie literară. Mitul.
(2 ore)

Осмислити той факт, що
патріотичність
є
найважливіша риса характеру
керівників країни, а також
простого народу.
Висловлювати судження про
проблеми життєвих цінностей і
прiоритетів.

Учень або учениця роблять
висновки
щодо
цінності

Bogdan

Petriceicu
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навчання через
відкриття
• розповідь
• проблематизація
• алгоритмізація
• дидактичне
моделювання
• планове навчання
• приклад
• метод спостереження
• робота з посібником
• (підручником)
• розмова
• навчання через
відкриття
• розповідь
• проблематизація
• мозковий штурм
• синектичний метод
• приклад
• метод спостереження
• робота з посібником
• (підручником)
• пояснення
• лекції
• розмова
nuvelei.
• навчання
Individualitatea
через
şi complexita
відкриття
• розповідь
• проблематизація
• приклад
• метод спостереження
• робота з посібником
• (підручником)
• пояснення
• навчання через
відкриття
• розповідь
• проблематизація
• мозковий штурм
• синектичний метод
• дидактичне
моделювання
• планове навчання
• приклад
• метод спостереження
• робота з посібником
• (підручником)
• розмова
• навчання через
•

людського життя.
Вважаю необхідним звернути
увагу учнів саме на безпеку для
життя.

Учень або учениця вивчаючи
сонети
(зокрема
162)
акцентують увагу на описах
природи. Учень або учениця
аналізують життя головного
героя
до
фінансового
благополуччя та після. Оскільки
в
сучасному
світі
учням
необхідні знання фінансової
грамотності,вважаю за доцільне
звернути увагу саме на дане
порівняннялізують, що можуть
зробити вони для збереження
навколишнього середовища.

Haşdeu, Răzvan şi Vidra.
Viaţa şi activitatea. Motivele
sociale şi
morale
ale
conflictului. Personajele.
Adevarul
istoric
şi
ficţiunea artistică. Măiestria
artistică a autorului.
Teorie
literară.
Genul
dramatic. Drama.
(2 ore)
Francesco
Petrarca,
Sonete (la opţiune). Repere
biobibliografice.
(2 ore)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Учень або учениця аналізує
вади персонажів,що їх зустрів
головний герой під час своєї
подорожі та порівнюють, що
було б у сучасному світі,якщо б
ціщвади зникли у людства.

Dante Alighieri, Divina
Comedie.
Repere
biobibliografice.
Semnificaţiile spirituale şi
morale
ale
călătoriei
personajului. Tradiţii antice şi
creştine în poem. Structură şi
compoziţie. Particularităţile
artistice. Valoarea universală
a operei. Divina Comedie –
sinteză
medievală
care
prevesteşte Renaşterea.
Teorie literară.
Poemul.
Terţina.
(2 ore)
Знаходити у текстах віршів
Omar Khayam, Rubai
Омара Хайяма цитати, що
(câteva catrene la alegere).
свідчать про увагу поетів до
Umanismul în opera lirică a
внутрішнього світу людини, lui Omar Khayam.
найтонших відтінків її почуттів,
Teorie literară. Rubai –
оспівування жінки, поетизацію specie a
genului liric
кохання;
(Orientul Apropiat).
(1 oră)
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
ідейна інженерія
дискусії та дебати
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
ідейна інженерія
дискусії та дебати
дидактична
презентація
дидактична бесіда
демонстраційний
метод
пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод

дидактична бесіда
демонстраційний
метод
метод вправи
алгоритмізація
дидактичне
моделювання
планове навчання
приклад

Називає провідні мотиви і
домінуючі настрої його творчості:
― світоваскорбота і самотність
нескореність, романтичний бунт
визначає
характерні
риси
байронічного героя

Jules Verne,
Copiii
capitanului Grant.
Viaţa şi activitatea.
Tema
şi
ideea.
Caracterizarea personajelor.
(1 oră)

Називати основні етапи
розвитку румунської мови та
літератури на Буковині);
Виделити
специфічні риси
румунської
культури
та
цивілізації та інтегрувати в
багатонаціональному
контексті);
Підкреслити роль історіографії
у розвитку румунської мови та
літератури на Буковині)

Din istoria limbii şi
literaturii
române
din
Bucovina.
(2 ore)

Називати основні етапи
розвитку румунської мови та
літератури на Буковині);
Виделити
специфічні риси
румунської
культури
та
цивілізації та інтегрувати в
багатонаціональному
контексті);
Підкреслити роль історіографії у
розвитку румунської мови та
літератури на Буковині)

Grigore Bostan,
bucovinean.
(2 ore)

Poem

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
синектичний метод
ідейна інженерія
дискусії та дебати
дидактична
презентація
дидактична бесіда
демонстраційний
метод
метод вправи
робота з посібником
(підручником)
пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
пояснення
дидактичне
моделювання
планове навчання
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)

Sistematizarea
şi
generalizarea cunoştiinţelor.
(2 ore )

Repartizarea orelor:
literatura română – 32,5 ore, literatura universală – 8 ore, lucrări de control –
4 ore,discuţii colective – 2 ore, disponibile – 6 ore.
Lista lecturii individuale
1. Dumitru Matcovschi, Versuri.
2. Grigore Vieru, Versuri.
3. Arcadie Suceveanu, Versuri.
4. Parabole biblice.
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5. Mituri (Legendele Olimpului).
6. George Topârceanu, Balade.
7. Ion Druţă, Povestiri.
8. Serghei Esenin, Versuri.
9. Claudia Partole, Versuri.
10. Cicerone Teodorescu, Versuri.
11. Vasile Voiculescu, Poezii.
12. Otilia Cazimir, Versuri.

9 КЛАС

Очікувані результати
Пропонований зміст
Види навчальної
навчання
навчального предмета
діяльності
Назва змістової лінії, розділу, теми/тематики тощо
Формує й розвиває в
• дидактична
Introducere. Literatura – artă
учнів такі загальнолюдські
a cuvântului.
презентація
ціннісні
орієнтири,як
Literatura şi celelalte arte.
• дидактична бесіда
доброта,
гуманізм,
• демонстраційний
(1 oră)
гуманістичний світогляд,
метод
духовного світу людини,
• метод вправи
виховує
високі
риси
• алгоритмізація
шляхетності.
• дидактичне
моделювання
• планове навчання
• приклад
• метод спостереження
• робота з посібником
• (підручником)
Має інтерпретувати твір,
• пояснення
Vasile Alecsandri, Chiriţa în
виділяючи в ньому головну
• лекції
Iaşi sau două fete şi-o
думку, наводити приклади
• розмова
neneacă.
героїзму, відповідальності,
Repere biobibliografice.
• навчання через
вірності.
Structura şi problematica
відкриття
comediei. Caracterizarea
• розповідь
personajelor prin limbaj,
• проблематизація
acţiune, comportament.
• мозковий штурм
Particularităţile artistice.
• синектичний метод
Surse ale comicului.
• ідейна інженерія
Teorie literară. Romantismul.
• дискусії та дебати
Genul dramatic. Comedia.
Tipuri de comedie.
(3 ore)
Учень
або
учениця
• пояснення
William Shakespeare,
роблять висновки щодо
Romeo şi Julieta. Repere
• лекції
цінностілюдського життя.
biobibliografice.
• розмова

30

Звертае увагу на безпеку
для життя.

Учень
або
учениця
аналізують
життя
головного
героя
до
фінансового благополуччя
та після. знання фінансової
грамотності, вважаю за
доцільне звернути увагу
саме на дане порівняння.

Учень
або
учениця
аналізують
твір
та
порівнюють бойові дії в
творі та сучасні на Сході
України.
На мою думку, вивчаючи
визначні літературні твори
учням необхідно все ж
знаходити спільне в них з
сьогоденням.

Учень
або
учениця
порівнює життя гірських
мешканців в творі та
сучасних.
А
також
узагальнює,
спільне
в
традиціях
румунського
народу та українського.
Дане
доповнення
необхідно для практичного
використання знань учнів

Problematica şistructura
operei.
Conflictul
dintresentiment şi
prejudecată. Caracterizarea
personajelor.
Tragedia şi
Teorie literară. Renaşterea.
Tragedia.
(2 ore)
Ioan Slavici, Moara cu noroc.
Repere biobibliografice.
Problematicanuvelei.
Personajele. Particularităţile
artistice ale nuvelei.
Teorie literară. Genuri
literare. Genul epic. Nuvela.
(3 ore)

Ion Luca Caragiale, În
vreme de război. Repere
biobibliografice. Subiectul
operei.Tema. Conflictul.
Personajele. Compoziţia
nuvelei. Naraţiunea, dialogul
şi descriereanaturii. Analiza
psihologică (un aspect
psihologic în contextul unui
mediu social).Valori etice şi
morale.
Teorie literară. Naturalismul.
(2 ore)
Mihail Sadoveanu, Baltagul.
Repere biobibliografice.
Problematicaromanului.
Semnificaţia titlului.
Structuraşi compoziţia
romanului. Subiectul şi
valorile lui etnografice.
Caracterizarea personajului
principal. Spaţiul mioritic în
roman.
Teorie literară. Romanul.
(3 ore)
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навчання через
відкриття
• розповідь
• проблематизація
triumful
• мозковий
dragostei.
штурм
Măiestria artistică.
• робота з посібником
• (підручником)
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
ідейна інженерія
дидактичне
моделювання
планове навчання
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
ідейна інженерія
дидактичне
моделювання
планове навчання
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
ідейна інженерія
дискусії та дебати
дидактична

Учень
або
учениця
порівнюють пору року
осінь зі старістю головного
героя та роблять висновки
щодо
загальнолюдських
цінностей в цілому.
Формування толерантності
є
особливо
необхідним
протягом всього навчання.

Ion Druţă, Ultima lună de
toamnă.
Repere biobibliografice.
Tematica şi structura nuvelei.
Portretul
psihologic
şi
integritatea
morală a
personajului
principal.
Mesajul
etico-estetic
al
nuvelei.
Funcţiile peisajului şi
ale dialogului. Semnificaţia
titlului.
(2 ore)

Учень
або
учениця
аналізують твір та роблять
висновки
щодо
толерантності в творі та в
сучасному житті.
Аналізувати
головних
героїв
твору,
зокрема
Квазімодо
можна
сконцентрувати увагу учнів
не на зовнішності, а на
морально-етичнихцінностях.

Victor Hugo, Notre-Dame
de Paris.
Repere biobibliografice.
Structura şi
problematica
romanului.Personajele
romanului antrenate în lupta
dintre bine şirău. Comentarea
unor fragmente din roman (la
opţiune).
Particularităţile
artistice aleromanului.
Teorie literară. Romantismul.
Antiteza.
(2 ore)

Учень
або
учениця
розповідає про зв’язки
письменника з Україною,
увічнення його пам’яті в
музеях
і
пам’ятниках,
утілення образів і сюжетів
його
книг
у
творах
мистецтва;
Оскільки М.В.Гоголь в
своїх
творах
описував
Україну,
при
вивченні
даного твору зосередити
увагу учнів саме на них.

Nicolai Vasilevici Gogol,
Suflete moarte. Repere
biobibliografice. Genul şi
structuraoperei.
Caracterizarea personajelor
principale.
Procedee de descriere
satirică(rolul peisajului, al
portretului, alinteriorului şi al
dialogului).
Teorie literară. Realismul.
Digresiunealirică. Satira.
(2 ore)

Учень
або
учениця
порівнюють
патріотизм
героїв твору та сучасних
українських солдат.
Зосередитися
на
національно-патріотичному

Mihai Eminescu, Scrisoarea
III.
Repere biobibliografice.
Problematica. Teme, idei,
motive. Structura antitetică a
operei. Mesajul patriotic şi
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

презентація
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
ідейна інженерія
дидактичне
моделювання
планове навчання
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
дидактична
презентація
дидактична бесіда
демонстраційний
метод
метод вправи
алгоритмізація
дидактичне
моделювання
планове навчання
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
ідейна інженерія
дискусії та дебати
дидактична
презентація
дидактична бесіда
пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь

вихованню учнів.

Учень
або
учениця
порівнюють традиції та
обряди у творі та сучасні
весільні звичаї та традиції.
Доцільно звернути увагу
відбулися в традиціях. А
також проаналізувати чи ці
зміни кращі чи ні.

Висловлювати
батьків.

шану

до

Порівнює цей твір з
іншими творами на подібну
тему.
Тема,
мотив.
Структура твору. Художні
засоби.

Формувати
гуманістичний світогляд,
духовну освіту людини,
патріотичне
почуття

satira socială. Particularităţile
artistice şi expresivitatea
limbajului.
Teorie literară. Scrisoarea.
(2 ore)
George Coşbuc, Nunta
Zamfirei.
Repere biobibliografice.
Ceremonialul debasm al unei
учнів
nunţi ţărăneşti.
до змін,що
Personajele.
Mesajul etico-estetic şi
caracterul naţional al operei.
Teorie literară. Hiperbola.
Feeria.
(2 ore)

Octavian Goga, Bătrâni.
Repere biobibliografice.
Sursele emotive ale poeziei.
Legătura dintre generaţii.
Valorile morale şi generalumane ale operei.
Noi. Structura artistică şi
fondul emotiv al poeziei.
Profunzimea mesajului.
Tradiţii şi obiceiuri reflectate
în poezie. Funcţiile
peisajului.
(2 ore )
George Topârceanu, Balada
munţilor.
Repere
biobibliografice. Natura ca
universal
existenţei
umane.
Particularităţile
peisajului creat. Afinităţi de
viziune
cu opera
lui
Eminescu.
(1 oră)

Tudor Argezi, De-abia
plecaseşi.
Repere biobibliografice.
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•

проблематизація

•

дидактична
презентація
дидактична бесіда
демонстраційний
метод
метод вправи
алгоритмізація
дидактичне
моделювання
планове навчання
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
дидактична
презентація
дидактична бесіда
демонстраційний
метод
метод вправи
алгоритмізація
дидактичне
моделювання
планове навчання
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
пояснення
лекції
розмова
навчання через

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

громадянина України, який
сприймає
і
поділяє
національні
та
загальнолюдські цінності,
відчуваю
свою
приналежність до загальноевропейської культури.
Оцінювати
значення
твору
в
наш
час.
Розповідає, які роздуми
викликало
прочитання
твору.
Удосконалює
навики
виразного
читання
(декламування), розуміння і
переказування прочитаного,
виховує
екологічну
грамотність учнів.

Висловлювати судження з
приводу краси природи, про
роль рідної природи в житті
людини. Виховує екологічну
грамотність учня.

Порівнювати
персонажі
твору з
подібними
в
літературі. Оцінює значення
твору в наш час, тому що
виховує любов та повагу до
матері.

Висловлювати судження
про специфіку поетичного
стилю поезії автора щодо

Rolul lui Arghezi în
modificarea conceptului de
poezie în literatura
„gândul rostit”.
(1 oră )
Nichita Stănescu, A cincea
elegie.
Repere biobibliografice.
Mesajul de idei şi sentimente.
Structura şi compoziţia
operei. Fondul emotiv. Valori
esenţiale ale existenţei
umane. Simbolurile poeziei.
Teorie literară. Elegia.
(1 oră)

Ana Blandiana, Dealuri.
Repere biobibliografice. Teme,
motive,idei, sentimente. Fondul
emotiv al poeziei. Semnificaţia
titlului. Valori general- umane.
Simboluri. Afinităţi de viziune
cu alte opere din literatura
română.
(1 oră)

Liviu Deleanu, Eminescu.
Repere biobibliografice.
Portretul artistical marelui
Eminescu-exponent al
spiritualităţii româneşti.
Mesajul de idei şi sentimente.
Specificul prezentării marelui
poet.
Creangă. Structura artistică şi
fondul emotiv al sonetului.
Mesajul de idei şi sentimente.
Teorie literară. Sonetul.
(2 ore )
Grigore Vieru, Cinstirea
proverbelor.
Repere
biobibliografice.
Tematica
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відкриття
розповідь
проблематизація
Sentimentulcontradictoriu al dragoste
мозковий штурм
робота з посібником
(підручником)
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
алгоритмізація
дидактичне
моделювання
планове навчання
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь
проблематизація
мозковий штурм
синектичний метод
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)
дидактична
презентація

поета,
символіку його
образа
про
значення
традиційних свят, духовну
суть,
про
дотримання
фольклорну
поетику,
мелодійність,
багатство
лексичних
засобів,
своєрідність
системи
віршування.

Пояснити
події,
які
вплинули на фoрмування
світобачення письменника.
Висловлювати
судження про актуальність
теми твору в наші дні.любов
до рідних.

creaţiei lui Grigore Vieru.
Mesajul
de
idei
şi
sentimente. Legătura
dintre
generaţii.
Mesajul înţelept al
poveţelor. Fondul emotiv al
poeziei.
Particularităţile
artistice. În limba ta. Mesajul
de idei şi sentimente.
Structura poeziei.
Semnificaţia
titlului.
Dragostea profundă pentru
limba
maternă. Valorile
social-umane ale poeziei
(2 ore)
Arcadie Suceveanu,
Secunda care sunteu.
Repere biobibliografice.
Teme, motive,idei şi
sentimente. Mesajul poeziei.
Structura şi compoziţia.
Aspectul filozofic al
existenţei umane.
Simbolurile principale.
Semnificaţia titlului. Valorile
general-umane.
Particularităţile artistice.
(2 ore)

Висловлювати судження
з
приводу
глибини
психологізму
вірша.
Виховує
екологічну
грамотність учня.

Mircea Lutic, Arminden cu
heruvimi. Repere
biobibliografice. Mesajul de
idei şisentimente. Fondul
emotiv
al
poeziei.
Valoarea
estetică
şi
(1 oră)

Учень
або
учениця
порівнюють традиції та
обряди у творі та сучасні
весільні звичаї та традиції.
Доцільно звернути увагу
на традиціях. А також
проаналізувати чи ці зміни
кращі чи ні.

Ilie Tudor Zegrea, Crinul
îngândurat.
Repere
biobibliografice.
Teme.
motive, idei, sentimente.
Specificul
учнів до змін,що
poeziei. Fondul
emotiv.
Structura
şi
compoziţia.
Particularităţile
artistice.
(1 oră)
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дидактична бесіда
демонстраційний
метод
метод вправи
алгоритмізація
дидактичне
моделювання
планове навчання
приклад
метод спостереження
робота з посібником
(підручником)

пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
• розповідь
• проблематизація
• мозковий штурм
• синектичний метод
• ідейна інженерія
• дискусії та дебати
• дидактична
презентація
• дидактична бесіда
• пояснення
• лекції
• розмова
• навчання через
відкриття
religioasă.
• розповідь
Particularităţile
artistice.
• проблематизація
• мозковий штурм
• приклад
• метод спостереження
• робота з посібником
• (підручником)
• пояснення
• лекції
• розмова
• навчання через
відкриття
• розповідь
• проблематизація
• мозковий штурм
•
•
•
•

Має аналізувати вчинки,
поведінку героя у різних
життєвих ситуаціях
З’ясовує-значення засобів(метафори, епітети,
порівняння, символи) у
розкритті теми твору.

Alexandr Sergheevici
Puşkin, Eu v-amiubit.
Repere biobibliografice.
Sentimentul profund al
dragostei. Mesajul de idei şi
sentimente. Fondul emotiv al
poeziei. Structura şi
compoziţia. Particularităţi ale
limbajului artistic.
(1 oră)
Sistematizarea şi
generalizarea cunoştinţelor.
(2 ore )

•
•
•
•
•

пояснення
лекції
розмова
навчання через
відкриття
розповідь

Repartizarea orelor:
literatura română –32,5 de ore; literatura universală –8 ore;
lucrări de control – 4 ore; discuţii colective – 2 ore; disponibile – 6 ore.
Lista lecturii individuale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vasile Alecsandri, Chiriţa în provincie.
Ion Luca Caragiale, O noapte furtunoasă.
Nichita Stănescu, Despre limba română.
George Bacovia, Decembrie.
Ştefan Augustin Doinaş, Astăzi ne despărţim.
Lucian Blaga, Ghimpii.
Ion Druţă, Frunze de dor.
Ion Vatamanu, Matern la Bucovina.
Lev Nicolaevici Tolstoi, Copilăria.
Honore de Balzac, Gobsec.
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