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КАЛЕНДАРНО-ТЕмАТИЧНЕ ПЛАНуВАННя

№ 
поряд. Зміст навчального матеріалу Вивчення  

напам’ять
№ стор. Дата

1 вСтУП 
книжка в житті людини. Письменник — особливо 
обдарована людина, його праця над художнім твором. 

7

2 ЗаГаДково ПРекРаСНа і СлавНа ДавНиНа 
УкРаЇНи.
календарно-обрядові пісні. Роль і місце пісні в 

житті українців. Головні календарні обряди. Народна 
обрядова пісня,її різновиди. 
тл: народна пісня, повтори (рефрен), анафора.

вивчити
напам’ять
2 пісні (на 

вибір)

12

3 Пісні літнього циклу: “У ржі на межі”, “ой бiжить, 
біжить мала дівчина”, “Проведу я русалочки до бору” 
(русальні); “Заплету віночок”, “ой вінку мій, вінку”, 
“купайло, купайло!” (купальські); “Маяло житечко, 
маяло”, “там у полі криниченька” (жниварські) — на 
вибір.
тл: повтори (рефрен), анафора.

15

4 Пісні зимового циклу: “ой хто, хто Миколая лю-
бить”, “Засівна”, “Нова радість стала”, “Добрий 
вечір тобі, пане господарю!”, “Щедрик, щедрик, 
щедрівочка” (на вибір).

19

5 веснянки: “ой весна, весна — днем красна”, “ой 
кувала зозуленька”, “а в кривого танця” (на вибір)

23

6 Народні колискові пісні “ой ти, коте, коточок”, 
“ой ну, люлі, дитя, спать”. Провідні мотиви, лексич-
ні особливості колискових.
тл: колискова.

26

7 література рідного краю. календарно-обрядові пісні 
рідного краю (тернопільщини).

29

8 Пісні літературного походження. 
“Ще не вмерла України...” П. чубинського, М. вер-
бицького — національний гімн нашої держави. 
легенда про дівчину-Україну, яку Господь обдарував 
піснею та її зв’язок із “Молитвою” о. кониського, 
духовним гімном України.
тл: гімн.

вивчити
напам’ять
гімн “Ще
не вмерла 
України...” і 
1 пісню (на 

вибір)

34

9 “ой, у лузі червона калина похилилася” С. чар-
нецького і Г. труха — пісня, що стала народною.

38

10 “як тебе не любити, києве мій” Д. луценка — по-
пулярна пісня про столицю України. Патріотичні 
мотиви, героїчний пафос пісень літературного похо-
дження.

42

11 контрольна робота №1 (літературний диктант і від-
повіді на запитання). 
календарно-обрядові пісні. Пісні літературного 

походження.

46

12 Микола вороний. “Євшан-зілля”.
коротко про письменника. Патріотичні почуття й 

толерантне ставлення до інших народів. 
тл: ліричний герой, ліро-епічний твір, поема.

48

13 Роль слова, пісні, історії в житті будь-якої людини. 
краса природи рідного краю.

52
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14 ПРМ. твір-роздум на тему: “Пісня ні в добру, ні в 
лиху годину не покидає людину”.

55

15 тарас Шевченко. “Думка” (“тече вода в синє 
море...”).
відомості про перебування поета в Санкт-Петербурзі. 

вивчити
напам’ять
вірш“Думка”

58

16 тарас Шевченко. “іван Підкова”.
Патріотичні мотиви творів т. Шевченка, їхній геро-

їчний пафос, зображення в них історичного минуло-
го. Специфіка ліричних і ліро-епічних творів.

61

17 Урок виразного читання. виразне читання поетич-
них творів т. Шевченка.

66

18
я і Світ
леся Українка (лариса Петрівна косач). “Мрії”, 

“як дитиною, бувало...”. Дитинство поетеси, роль 
родини у її вихованні. Неповторний світ дитинства в 
цих поезіях. образ мужньої, сильної духом дівчинки, 
її життєрадісний погляд на світ, вільнолюбство, впев-
неність, розвинена уява.

вивчити
напам’ять
вірш “як
дитиною,
бувало…”

69

19 леся Українка. “тиша морська”. 74

20 леся Українка. “Співець”. Значення мистецтва у 
житті людини.

78

21 контрольна робота №2 (тестові завдання). 
творчість М. вороного, т. Шевченка, лесі Україн-

ки.

81

22 Позакласне читання. Є. Гуцало. “У гаї сонце зацвіло”. 85

23 володимир винниченко. “Федько-халамидник” 
Цікава історія з життя письменника. Художня розпо-
відь про дивовижного хлопчика Федька, його життя і 
пригоди, стосунки з однолітками. 
тл: головний герой, другорядні герої.

89

24 Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як 
особистість.

93

25 УРМ. Характеристика образу Федька за планом. 97

26 Станіслав чернілевський. “теплота родинного інти-
му...”, “Забула внучка в баби черевички...”
Настрої і почуття, висвітлені в поезіях (любов, доб-

рота, висока духовність).
тл: віршові розміри: ямб, хорей.

100

27 ірина Жиленко. “Жар-Птиця”, “Підкова”. Поетич-
ні роздуми про дружбу, доброту, красу, про людське 
щастя і шляхи до нього, про те, що може врятувати 
сучасний світ. 

105

28 ірина Жиленко. “Гном у буфеті”. 109

29 Позакласне читання. віктор Близнець. “Звук паву-
тинки”.

112

30 контрольна робота №3. Письмовий твір за творчістю 
володимира винниченка, Станіслава чернілевського, 
ірини Жиленко.

115

31 література рідного краю. Б. Харчук. “Бабуня”. об-
раз бабусі як берегині роду.

116

32 Підсумковий урок за семестр. Повторення та уза-
гальнення. Бесіда про твори, які вивчали впродовж 
і семестру й викликали найбільше роздумів, супере-
чок, зацікавлень.

119



4 5

іі семестр
33 оксана іваненко. “Друкар книжок небачених”.

коротко про письменницю. Повість про початок 
книгодрукування  в Україні, сподвижників друкар-
ської справи, що долали перешкоди на шляху до 
популяризації книги, її доступності для звичайних 
людей. 

121

34 трагічна доля і. Федорова, якому судилася посмерт-
на слава. Роль епіграфа до твору.

125

35 історична основа твору, його жанрові та компози-
ційні особливості. Значення книги в житті людини.

128

36 ПРМ. твір-роздум на тему “книги — морська гли-
бина…”.

131

37 емма андієвська. Сучасна українська письменниця 
і художниця. Її казки-притчі. “казка про яян”. Добро 
і любов до світу. Прихований повчальний зміст твору 
“я” і зовнішній світ, “я” та інші люди.
тл: притча. 

134

38 емма андієвська. “казка про яян”. 138

39 емма андієвська. “Говорюща риба”. Порушення 
питань моралі, дружби, сили слова. Прихований по-
вчальний зміст твору.

142

40 УПч. емма андієвська. казки. 146

41 контрольна робота №4. твір на одну із тем за твор-
чістю оксани іваненко, емми андієвської.

158

42 ПРиГоДи і РоМаНтика. 
всеволод Нестайко. в. Нестайко — відомий у сві-

ті український дитячий письменник. “тореадори з 
васюківки”.

159

43 всеволод Нестайко. “тореадори з васюківки”. При-
годницький захоплюючий сюжет повісті.

164

44 всеволод Нестайко. “тореадори з васюківки”. 
Пригодницький захоплюючий сюжет повісті (продов-
ження).

167

45 в. Нестайко  “тореадори з васюківки”. Мрія і дійс-
ність у творі. 

170

46 в. Нестайко  “тореадори з васюківки”. Смішне, 
комічне, романтичне у творі.

172

47 РМ. Характеристика героя за планом. 175

48 ярослав Стельмах. “Митькозавр з Юрківки, або 
Химера лісового озера”.

177

49 таємничі, веселі й незвичайні події в повісті,  
я. Стельмаха “Митькозавр з Юрківки...” передані 
образним словом. 

180

50 Допитливість, винахідливість, кмітливість хлопчи-
ків — головних героїв повісті ярослава Стельмаха 
“Митькозавр з Юрківки...”.

183

51 Допитливість, винахідливість, кмітливість хлопчи-
ків — головних героїв повісті ярослава Стельмаха 
“Митькозавр з Юрківки...”.

186

52 леся воронина. “таємне товариство боягузів, або 
засіб від переляку №9”. леся воронина — сучасна 
письменниця, авторка багатьох книг для дітей. 

189
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53 леся воронина. Фантастична, романтична, багато-
епізодна повість про виховання гідності та мужності 
“таємне товариство боягузів, або засіб від переляку 
№9”. тл: фантастична, романтична, багатоепізодич-
на повість, сюжет.

193

54 леся воронина. “таємне товариство боягузів, або 
засіб від переляку №9”. Стосунки між різними поко-
ліннями в родині.  

196

55 Характеристика образу головного героя климка 
Джури.

199

56 контрольна робота №5 (тестові завдання). всеволод 
Нестайко, ярослав Стельмах, леся воронина.

202

57 ГУМоРиСтичНі твоРи.
Гумористичне і сатиричне зображення. Жанрова 

різноманітність гумористичних творів (анекдоти, бай-
ки, усмішки, гуморески, співомовки та ін.). велика 
роль гумору в житті українців.

205

58 леонід Глібов. визначний український байкар, поет. 
“Щука”. викривальна і повчальна спрямованість 
байок письменника. Побудова байки.  
тл: гумор, сатира, байка, алегорія, мораль.

209

59 леонід Глібов. “Муха і Бджола”, “Жаба і віл”. 213

60 Урок виразного читання. виразне читання байок 
леоніда Глібова.

216

61 Степан Руданський. коротко про письменника. 
Співомовки С. Руданського — унікальне явище у сві-
товій культурі. “Добре торгувалось”, “Гуменний”.
тл: гумореска, співомовка, інверсія.

220

62 Степан Руданський.  “Запорожці у короля”, “Свиня 
свинею”. висміювання моральних вад, негативних 
рис характеру, авторська симпатія до простої люди-
ни, до її розуму, кмітливості, почуття гумору, вмін-
ня посміятися над власною безпорадністю, вміння 
відстояти свою гідність.

225

63 Павло Глазовий. “еволюція”, “Найважча роль”. 
іронічно-пародійна, викривальна спрямованість гу-
мористичних і сатиричних творів.

одну гумореску 
вивчити на-
пам’ять

229

64 Павло Глазовий. “Заморські гості”, “Похвала”. 233

65  Урок позакласного читання. Гумористичний диво-
світ Петра Ребра. “козацькі жарти”.

235

66 література рідного краю. Гумористи тернопілля.
 Є. Дудар, а. Боб’юк, П. Сорока, в. Савчук.

241

67 контрольна робота №6 (літературний диктант і від-
повіді на запитання). леонід Глібов, Степан Рудан-
ський, Павло Глазовий.

246

68 лРк. ознайомлення з найцікавішими письменника-
ми-земляками, їхніми творами. 

248

69 Систематизація та узагальнення вивченого з теорії 
літератури за рік.

250

70 Урок-підсумок. Бесіда про твори, які вивчали впро-
довж року й викликали найбільше зацікавлення.

253



Дата
Клас

Додатковий матеріал 
до уроку
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уРОК № 1
тема.  вступ. книжка в житті людини. Письменник — особливо 

обдарована людина, його праця над художнім твором. 

Мета:  розповісти учням про те, як “робиться книга”, про роль 
сучасного читача у новому “житті” твору; формувати 
уявлення учнів про рукописні книги часів київської 
Русі, про автора “Повісті временних літ” Нестора лiто-
писця; з’ясувати роль книжки в житті людини, склад-
ність і особ ливість процесу творчості, місце у ньому уяви 
й фантазії митця; розвивати читацькі інтереси школярів, 
вміння учнів їх аргументувати; виховувати усвідомлення 
потреби шанобливого ставлення людей до книжки, до 
освіти. 

тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Обладнання:  книжкова виставка, матеріали про київську Русь (кар-
та, ілюстрації, портрети князів та ін.), підручник.

ХіД УрОкУ

Книги — морська глибина:
Хто в них пірне аж до дна,
Той, хоч і труду мав досить,
Дивнії перли виносить.

       Іван Франко

I. Організація початку уроку.
Привітання, перевірка стану готовності учнів до уроку.

іI. актуалізація опорних знань, умінь, навичок.
Розв’язання кросворда.
Учитель. За допомогою зазначених у кросворді назв вивчених у 

5 класі творів (оповідань і казок), їхніх героїв пригадайте прізвища 
письменників, з якими ви знайомилися минулого року.

Відповіді:
По вертикалі: в. королів-Старий, о. Сенатович, Є. Гуцало,  

М. вінграновський. 
По горизонталі: народ, в. Симоненко, і. Франко, в. королів-Ста-

рий, Г. тютюнник.
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ііі. Повідомлення теми, мети та очікуваних результатів уроку.
Учні записують тему уроку в зошити.

іV. Мотивація учіння.

1. слово вчителя.
Сьогодні ми продовжуємо уявну подорож, розпочату ще в 5-му 

класі, сторінками творів українських письменників. Сподіваюсь, вона 
вам сподобалася. Скільки фантазії, казок, чудес, міфів, легенд, подій 
історичного минулого вже вам відомо.

Під час мандрівки літературою 6-го класу в нас буде нагода озна-
йомитися з календарно-обрядовими піснями, піснями літературного 
походження, творами т. Шевченка, лесі Українки, в. винниченка, 
М. вороного, С. Руданського, л. Глібова та багатьох інших.

вони вчитимуть вас любити рідний край, природу; поважати 
батьків, дорослих; цінувати дружбу, вірність; критично ставитися до 
людських вад: брехні, ледарства, підступності, хвалькуватості.

тож пропоную вам зробити нашу мандрівку цікавою, захопли-
вою. Для цього необхідно осмислено читати художні твори, вчитися 
висловлювати власні думки, почуття, спостереження, виявляти ак-
тивність, бажання пізнати нове й цікаве.

2. Загальне ознайомлення учнів з підручником.

V. сприйняття та усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Бесіда.
— Пригадайте, що ви знаєте з історії про київську Русь? Назвіть 

імена відомих князів.
— які художні твори про цей період ви читали?
— які риси характеру були притаманні нашим далеким пращурам?

2. слово вчителя.
Хіба можна уявити собі життя без книг? а чи завжди книга мала 

такий вигляд, який вона має сьогодні, і чи завжди вона такою буде? 
Ні, звичайно. вже сьогодні багато хто може прочитати електронні 
“книги” з комп’ютера. Сучасна книга відрізняється від своїх попе-
редниць-сестер.

У стародавні часи на землі не було книжок. але потреба пере-
давати відомості виникла у людей дуже давно. “Сторінками” най-
давніших книжок ставали камені, печери, щити. Писали на всьому. 
Згодом почали писати на глиняних табличках, які потім сушили на 
вогні. якщо вчений збирався в дорогу і брав дві-три “книжки”, йому 
потрібен був віз. із часом люди навчилися робити книжки з тонкої 
шкіри. Першу таку книжку зробили в Малій азії, у стародавньому мі-
сті Пергамі. через те “папір” цей називали пергаментом. але книжки 
були дуже дорогі. Потім в африці з’явилися книги з папірусу. Писати 
на них було зручно, але через кілька років вони розсипалися. і от у 
Хііі столітті в Європі навчилися виготовляти папір, схожий на той, 
яким користуємося сьогодні.

Папір прийшов на Україну зі сходу, але поширився в ХіV-іV 
століттях, коли в західній Європі повстало більше папірень. чорнило 
виробляли самі писарі з дубової або вільхової кори, старого заліззя, 
вишневого клею, борщу, квасного меду та ін. Писали гусячим пером. 

Найдавніша форма книжки теж не була такою, як зараз: книга 
була у формі великого круглого свитку; щоб прочитати, треба було 
поступово прокручувати свиток.

та створення книг ще лишалося дуже дорогою справою, адже 
писали їх від руки. Цим займалися фахові писці, переписники. Це 
були здебільше люди духовні — священики і ченці (монахи), дяки. Це 
була дуже важка й кропітка робота: “Рад заєць, як утече з сільця, — 
так і писець, коли скінчив останній рядок”.



8 9

Переписування було нелегке, тому й книга цінилася дорого. князь 
володимир василькович за один молитовник заплатив 8 гривень, а 
рівночасно ціле село купив за 50 гривень. Дорогоцінну книжку дуже 
шанували. оправляли її старанно, в дошки, покриті шкірою, або й у 
срібну оправу, не раз із майстерним орнаментом (візерунком). 

Друкарство з’явилося ж значно пізніше. вперше друкована книга 
побачила світ в Німеччині. На Україні першим поширив друкарство 
іван Федоров. 

отже, ви побачили, наскільки важкий шлях пройшла книга, як 
її потрібно цінувати.

великий український поет тарас Шевченко закликає любити 
книгу:

...Учітесь, читайте,
І чужому научайтесь,
й свого не цурайтесь.

книга відкриває перед нами чарівний світ прекрасного і ве-
личного, вона розповість про героїчну історію нашої Батьківщини, 
інших народів, про багатство земних надр і таємниці космосу, про 
далеке Заполяр’я  і тропіки; розкаже про людей чесних, сміливих 
і самовідданих, добрих, вірних і допитливих; навчить розпізнавати 
людей підлих, підступних, егоїстичних і обмежених, дріб’язкових.

З покоління в покоління книжка сіє правду, добро, любов; вона 
дасть вам відповіді на всі запитання і гарну пораду; навчить вас жити, 
любити і працювати заради щастя народу, заради самих себе і рідних.

читаючи книги, ми не тільки поповнюємо свої знання про ті чи 
інші життєві явища і факти, стосунки між людьми, а й збагачуємо 
свою мову, запас слів. той, хто читає багато книжок і робить це 
вдумливо, сам мислить краще, вчиться правильно висловлювати свою 
думку, мова такої людини красива, плавна й милозвучна.

3. Читання фрагмента з “Повісті минулих літ”.
Похвала книгам 

(Фрагмент із “Повісті минулих літ”)
любив ярослав книги, читав їх часто і вдень, і вночі. і зібрав 

скорописців багато, і перекладали вони з грецького на слов’янське 
письмо. Написали книг вони велику силу, ними повчаються віруючі 
люди і тішаться плодами глибокої мудрості. Начебто один хтось зорав, 
а другий посіяв, а інші жнуть і споживають багату поживу, — так і тут: 
батько цього всього володимир, він землю зорав і розпушив її, тобто 
просвітив християнством. а син же його ярослав засіяв книжними 
словами, а ми тепер пожинаємо, приємлемо серцем книжну науку.

велика-бо користь від навчання книжного. книги — мов ріки, 
які напоюють собою весь світ; це джерело мудрості, у книгах — без-
доганна глибина; ми ними втішаємося в печалі, вони — узда для тіла 
й душі, у книгах — світило мудрості…

4. Бесіда за прочитаним. 
— як ви розумієте образний вислів “книги — мов ріки, які на-

поюють собою весь світ”? 
— З чим іще порівнює автор книгу? 
— чому автор називає книги “джерелом мудрості”? 
— З яких ще джерел ми можемо здобувати мудрість? 
— чи тотожні поняття мудрості і знань? чим вони відрізняються?

5. слово вчителя.
Письменник — особливо обдарована людина, без якої не існу-

вало б книг.
Письменник — той, хто пише художні твори. особа, для якої 

літературна діяльність є професією (Великий тлумачний словник су-
часної української мови).
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чи легко бути письменником? На це запитання відповідають 
дуже цікаво, бо письменник — це вчитель, актор, мудрець... він той, 
хто служить народові.

Письменник — мужня, рішуча людина, яку завжди вирізняє 
сила волі, цілеспрямованість, наполегливість, бажання перемагати, 
долаючи всілякі перешкоди.

Багато українських письменників було розстріляно або довічно 
ув’язнено за правдиве слово, за те, що вони захищали рідний край, 
культуру, віру, звичаї, обряди, називали Україну рідною матінкою, 
а себе — її синами.

читаючи той чи інший твір, ми разом з письменником фантазує-
мо, подорожуємо в чарівний світ казки, легенди, міфу; знайомимося 
з видатними історичними подіями та особами; вчимося цінувати 
дружбу, вірність, красу природи, національне мистецтво і культуру.

тож пишаймося нашими митцями, поважаймо й шануймо їх, 
вони того варті!

Найвідомішим письменником часів київської Русі був Нестор 
літописець. Сімнадцятирічним юнаком Нестор прийшов до святої 
обителі.

З молодих літ він виявив навички в усіх чернечих чеснотах: у 
постійному прагненні й дотриманні чистоти тілесної і душевної, в 
добровільній бідності, глибокому смиренні, безвідмовній покорі, 
суворому пості.

Головним його послушенством у монастирі стала книжна справа. 
“велика буває користь від учення книжного, — говорив він, — кни-
ги наказують і вчать нас шляху до розкаяння, бо від книжних слів 
набираємося мудрості й стриманості... той, хто читає книги, бесідує 
з Богом або святими мужами”.

Преподобний Нестор належить до найосвіченіших людей ки-
ївської Русі кінця XI — початку XII століття. окрім богословських 
знань, мав виняткові здібності до історії та літератури, досконало 
володів грецькою мовою.

Найвизначніший твір Нестора літописця — “Повість минулих 
літ”, складений на основі раніше написаних літописів, народних 
переказів та оповідань з поєднанням сучасних авторові подій.

Vі. Узагальнення та систематизація знань.

1. Прийом “Методика одного речення”. Учні зачитують і комен-
тують зміст епіграфа уроку.
— Прочитайте на дошці епіграф до сьогоднішнього уроку. 
— чи згодні ви з висловлюванням письменника? 
— як ви розумієте словосполучення “занурюватися до дна”?

2. стратегія “Мікрофон”.
— яку роль відіграють книги у нашому житті?
— Розкажіть про свої улюблені книжки та їх авторів.
— який із творів, прочитаних вами в минулому році, особливо 

запам’ятався? чим саме?
— які книжки ви читали влітку? Про що вони розповідають?

VIі. Підбиття підсумків уроку.

1. слово вчителя.
отже, основне під час читання художньої літератури — розі-

братися в тому, як зображено в ній життя людей, які у героїв твору 
уподобання, звички й поведінка, як ставляться вони до життя, до 
інших героїв.
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2.  Усна рефлексія.
На уроці я…

дізнався…
зрозумів…
навчився…
найбільші труднощі відчув…
не вмів, а тепер умію…
змінив своє ставлення до…
На наступному уроці я хочу…

3. Оцінювання результатів навчальної діяльності учнів на уроці.

VIII. Повідомлення домашнього завдання.

1. Обсяг домашнього завдання для обов’язкового виконання:
прочитати вступну статтю підручника, поміркувати над запитан-

нями до неї.

2. Обсяг домашнього завдання для виконання за бажанням:
 для учнів високого рівня навченості:
підготувати усне висловлення про те, як ви розумієте такі при-

слів’я: “книга вчить, як на світі жить”, “книга в щасті прикрашає, 
а в нещасті втішає”, “книга допоможе в труді й виручить у біді”;
 для учнів достатнього рівня навченості:
підібрати висловлювання відомих людей про значення книги в 

житті людини.
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Дата
Клас

Додатковий матеріал 
до уроку

уРОК № 2
тема.  календарно-обрядові пісні. Роль і місце пісні в житті 

українців. Головні календарні обряди. Народна обрядова 
пісня, її різновиди.

Мета:  ознайомити учнів з українською календарно-обрядовою 
поезією, її різновидами, визначити роль і місце пісні в 
житті народу; формувати вміння розрізняти і називати 
різновиди календарно-обрядових пісень, виразно і вдум-
ливо читати їх, коментувати зміст, виокремлювати й 
пояснювати художні засоби; формувати прагнення від-
роджувати і вивчати оригінальну творчість народу; вихо-
вувати повагу до прадавніх вірувань наших предків, гор-
дість за свій талановитий народ.

тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Обладнання:  аудіозаписи народних пісень, підручник.

теорія літератури: народна пісня, повтори (рефрен), анафора.
Народні пісні для України — все:
і поезія, й історія, і батьківська могила… 
    М. Гоголь
Наша дума, наша пісня
Не вмре, не загине.
От де, люде, наша слава,
Слава України.
  Т. Шевченко

ХіД УрОкУ

I. Організація початку уроку.
Привітання, перевірка стану готовності учнів до уроку.

іі. Перевірка домашнього завдання.

1. Прийом “сніжна грудка”. 
Учитель указує на школяра і говорить: “Слово!”, учень називає 

слово, яке стосується вивченої на попередньому уроці теми. Далі 
вчитель звертається до іншого школяра і говорить: “Речення!”. Цей 
учень називає речення з названим словом. третій формулює запитан-
ня до цього речення, четвертий дає відповідь на це запитання і т. д.

Наприклад.
Слово: книга.
Речення: книга вчить, як на світі жить.
Питання: якими були перші книги?
Відповідь: Перші книги мали форму записів на стінах печер і на 

камені.

Слово: князь.
Речення: князь ярослав Мудрий популяризував книжну справу 

в київській Русі.
Питання: Хто писав перші книги в київській Русі?
Відповідь: Монахи.

2. Учні зачитують підібрані вдома висловлювання відомих людей 
про значення книги в житті людини.

3. Усне висловлювання.
окремі учні усно висловлюють власне розуміння таких прислів’їв: 

“книга вчить, як на світі жить”, “книга в щасті прикрашає, а в не-
щасті втішає”, “книга допоможе в труді й виручить у біді”.
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іII. актуалізація опорних знань, умінь, навичок.
Стратегія “Мікрофон”.

—— —Що називають фольклором?
 — які жанри усної народної творчості ви знаєте?
 — як ви гадаєте, який із названих вами жанрів супроводжує 

усе життя людини? (Пісня.)

іV. Повідомлення теми, мети та очікуваних результатів уроку.
Учні записують тему уроку в зошити.

V. Мотивація учіння.
“Методика одного речення”. 
Учні зачитують і коментують епіграфи уроку.

Vі. сприйняття та усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. слово вчителя. 
кажуть, що пісня — то душа народу. вона супроводжує людину 

в горі та в радості, у праці та під час відпочинку. і коли наші дале-
кі пращури, змагаючись із грізними силами природи, намагалися 
“задобрити” злих духів, то поряд із різними магічними обрядовими 
діями лунала й пісня.

обрядові пісні українців тісно пов’язані з хліборобським кален-
дарем і поділяються на пісні літнього циклу, зимового та весняного.

Зібрали селяни щедрий урожай із ниви — треба подякувати 
землі-годувальниці, попросити, щоб і наступного року був добрий 
ужинок; прийшов час окоту худоби — треба її пошанувати; забарилася 
весна, ніяк не може здолати люту зиму — потрібно їй допомогти, 
прикликати піснями-веснянками та “жайворонками”.

календарно-обрядові пісні виникли в сиву давнину, а з прийнят-
тям християнства набули ще й нового значення — уславлення творця 
за його щедрі дари й ласку до людей.

2. Метод “Мозковий штурм”. 
Учні формулюють повні, обгрунтовані відповіді на запитання 

вчителя.
Учитель. Що ж таке народна пісня?

3. слово вчителя.
Народна пісня — невеликий музично-поетичний твір строфічної 

форми, автором якого є народ.
Особливості народних пісень:
 вираження почуттів, переживань, настроїв, роздумів;
 стисле повідомлення про обставини, які їх викликали, елементи 

описів;
 висока поетичність мови;
 відповідність мелодій словесному тексту;
 віршова форма;
 малий обсяг;
 одночасне виникнення слів і мелодій;
 усне поширення;
 існування тексту й мелодій у різних варіантах.

Різновиди календарно-обрядових пісень:
 пісні літнього циклу (русальні, купальські, жниварські);
 пісні зимового циклу (колядки, щедрівки);
 пісні весняного циклу (веснянки, гаївки, пісні-ігри).

4. робота з підручником.
Учитель. Прочитайте відомості про народну пісню і запишіть у 

зошити її визначення.
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5. Прослуховування аудіозапису в’язанки народних пісень. 

6. слово вчителя.
Сучасні композитори, виконавці охоче звертаються до народних 

пісень, обробляють їх, пристосовуючи до нових музичних інструмен-
тів. і звучать прекрасні мелодії, слова з глибоким поетичним змістом, 
чаруючи душі і серця слухачів.

(Прослуховування аудіозаписів сучасних обробок народних пісень та 
літературних пісень, що стали народними.)

7. “Міні-театр”.
Учитель. яку з українських народних пісень, що виконують у 

родині або у школі, можна інсценувати? виконайте її з однокласни-
ками “в ролях”.

8. творча робота.
Учитель. Складіть сенкан на тему “пісня”.
Довідка для вчителя. Сенкан — (французька стратегія — вірш у 

п’ять рядків) — це білий вірш, в якому синтезована інформація в 
стислому вигляді з п’яти рядків. таке п’ятиряддя допомагає підсу-
мувати інформацію, визначити головні ідеї, думки.

1) Перший рядок: один іменник — назва поняття. 
2) Другий рядок: два прикметники — описання поняття. 
3) третій рядок: три дієслова — визначення дії. 
4) четвертий рядок: фраза з чотирьох слів — виражає ставлення 

до теми. 
5) П’ятий рядок: одне слово (синонім до теми) — відображення 

змісту чи формулювання висновку.)
Зразок.
Пісня.
Стародавня, народна.
Звеселяє, розважає, чарує.
торкається найпотаємніших куточків серця.
Душа.

Vіі. Узагальнення та систематизація знань.
“Методика взаємних запитань”. 
Учні самостійно формулюють і задають одне одному ланцюжком 

запитання за вивченою темою.

Vііі. Підбиття підсумків уроку.

1. рефлексія.
Продовжити речення.

Сьогодні на уроці я дізнався про…
Найцікавішим для мене було…
Найбільше мене вразило…
Хочу більше дізнатися про…

2. Оцінювання результатів навчальної діяльності учнів на уроці.

іХ. Повідомлення домашнього завдання.

1. Обсяг домашнього завдання для обов’язкового виконання: 
вивчити теоретичний матеріал у підручнику.

2. Обсяг домашнього завдання для виконання за бажанням:
 для учнів високого рівня навченості:
 скласти власне висловлення на тему: “Пісня — душа народу”;
 для учнів достатнього рівня навченості:
 підібрати прислів’я про пісню.



Дата
Клас

Додатковий матеріал 
до уроку

14 1514 15

уРОК № 3
тема.  Пісні літнього циклу: “У ржі на межі”, “ой бiжить, бі-

жить мала дівчина”, “Проведу я русалочки до бору” (ру-
сальні); “Заплету віночок”, “ой вінку мій, вінку”, “ку-
пайло, купайло!” (купальські); “Маяло житечко, маяло”, 
“там у полі криниченька” (жниварські) — на вибір.

Мета:  ознайомити учнів із календарно-обрядовими піснями 
літнього циклу, формувати прагнення відроджувати і ви-
вчати оригінальну творчість народу; розвивати вміння 
виразно і вдумливо читати пісні, коментувати їх зміст, 
виокремлювати й пояснювати художні засоби; виховува-
ти повагу до прадавніх вірувань наших предків, до праці 
та загальнолюдських цінностей.

тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Обладнання:  аудіозаписи народних пісень, ілюстрації до пісень літ-
нього циклу, підручник.

теорія літератури:  повтори (рефрен), анафора.

ХіД УрОкУ

I. Організація початку уроку.
Привітання, перевірка стану готовності учнів до уроку.

іі. Перевірка домашнього завдання.

1. Окремі учні зачитують виписані прислів’я про народну пісню.

2. Прослуховування власних висловлювань учнів на тему: “Піс-
ня — душа народу”.

іII. актуалізація опорних знань, умінь, навичок.
Стратегія “Мікрофон”.

 — Хто створював народні пісні?
 — Що було причиною їх створення?
 — як вони поширювалися?
 — Що таке народна пісня?
 — Назвіть цикли календарно-обрядових пісень.
 — Під час яких свят їх виконували?

іV. Повідомлення теми, мети та очікуваних результатів уроку.
Учні записують тему уроку в зошити.

V. Мотивація учіння.
Метод “Мозковий штурм”.
як ви розумієте слова М. Гоголя: “Народні пісні для України — 

все: і поезія, й історія”?

Vі. сприйняття та усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. слово вчителя.
Навесні, як тільки вкриваються травами луки, “з води на берег 

виходять русалки”. За народною уявою, це дівчата або молоді жінки, 
котрі під час купання втопилися і тепер живуть на дні глибоких рік 
і озер. 

Русальні пісні виконують тільки дівчата, хоча героями цих пісень 
є і жіночки-сестрички, і дівчата, “красні панночки”, дівчатка-семи-
літки, і парубки.

У полі, в лісі, дівчата плели собі вінки, вірили, що тоді русалки їх 
не зачіпатимуть і не лоскотатимуть. коли ж дівчата повертатилися з 
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поля, лісу, то кожна мала кинути вінок у садок чи на город. вірили, 
що вінок допоможе збільшити врожай.

У русальних піснях знаходимо багато загадок, які наші предки 
використовували з метою перевірити кмітливість молоді: 

Що росте без кореня?
Що біжить без повода? 
а що цвіте без цвіту?
купальські пісні виконували на свято івана купала. Це період 

літнього сонцестояння, кінець червня — початок липня. в селі ви-
бирали відповідне дерево-вербу “Марену”. Дівчата сплітали вінки з 
волошок, ромашок, маку, синіх польових сокирок, прикрашали ними 
вербу “Марену” і співали.

Потім ішли до ставу, річки, озера купати “Марену”. У воду 
внести її мала найкрасивіша дівчина у вінку, сплетеному з жита та 
пшениці. одяг її теж повинен бути прикрашений квітами. Дівчина 
обережно ламала дерево “Марену”: кожному треба було принести 
додому гілочку, символ того, щоб огірки родили добре, щоб в оселі 
водилося добро, а нечиста сила обминала обійстя. 

У піснях дуже часто звертаються до купайла: де воно зимувало? З 
уст купала (цю роль, як правило, виконує гарний високий парубок, 
заквітчаний маковим цвітом) дізнаємося, що зимувало воно в лісі, 
ночувало в стрісі, зимувало в “пір’ячку”, літувало в “зіллячку”. Доки 
молодь біля “Марени” водила хороводи, старші хлопці посередині 
долини запалювали купальське вогнище для “очищення”. Дівчата і 
парубки бралися за руки, з розгону перестрибували через вогнище і 
таким чином очищалися, а то й вибирали свою долю.

Жниварські пісні українців, як і всіх слов’янських народів, відоб-
ражають урочисту, відповідальну пору в житті хлібороба — збирання 
врожаю. ключовим моментом зажинкового обряду було приготування 
першого снопа — “воєводи”. Його мала нажати “в добрий час” “лег-
ка на руку” жниця — обов’язково із середини ниви. Прикрашений 
стрічками й квітами зажинковий сніп кожного дня стояв на полі, 
де працювали женці, і символізував межу, до якої вони мали жати. 
Після жнив перший сніп урочисто ставили у світлиці на покуті. Пер-
ші зрізані колоски, як і останні, вважалися наділеними особливими 
якостями, здатними впливати на майбутній урожай. Жали і співали 
жнивних пісень переважно жінки. Пісні звеличували, опоетизовували 
хліборобську працю, величали господаря, уславлювали женців. Зжатий 
останній сніп, “останець” (або “дід”) перев’язували червоною смуж-
кою і урочисто, з піснями несли в село. Закінчивши жнива, женці 
мали відпочити на стерні, щоб не боліла спина і легко було жати 
наступного року. При цьому співали: “Ой ниво наша, ниво, Верни нам 
нашу силу! Ми на тобі жили, Силоньку положили.” З пшеничних або 
житніх колосків дівчата сплітали вінок з маків, волошок, калини як 
символу щедрого врожаю. 

2. Опрацювання русальних пісень.

2.1. Виразне читання (або прослуховування в аудіозаписі) пісень “У 
ржі на межі”, “Ой бiжить, біжить мала дівчина”, “Проведу я 
русалочки до бору”.

2.2. Робота у групах.
Учитель. об’єднавшись у групи, прочитайте пісні літнього циклу 

і визначте їхні теми.
“ой бiжить, біжить мала дівчина”: показ русалки, яка, наздог-

навши малу дівчину, запропонувала їй відгадати три загадки.
“У ржі на межі”: зображення русалки, яка, сидячи на кривій 

березі, звернулася до дівчат із проханням, щоб ті дали їй сорочку.
“Проведу я русалочки до бору”: зображення проводів русалочок 

до бору, щоб вони не завдавали людям будь-якої шкоди.
2.3. Бесіда за змістом прочитаних пісень.

 — яку форму має пісня “ой бiжить, біжить мала дівчина”?
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 — яке повір’я про русалок використане в ній?
 — Добра чи погана русалка?
 — чи вдалося вам відгадати загадку?
 — З яким проханням русалка звернулася до дівчат у пісні “У 

ржі на межі”?
 — Для чого, на вашу думку, русалці потрібна була сорочка?
 — від чийого імені виконують пісню “Проведу я русалочки до 

бору”?
 — який її настрій?
 — чому русалка не змогла зашкодити дівчатам?
 — Назвіть слова пісні з пестливими суфіксами. якого звучання 

надають вони твору?

3. Опрацювання купальських пісень.

3.1. Читання пісень учнями.
Учні мовчки читають пісні “купайло, купайло”, “Заплету віно-

чок”, “ой вінку, мій вінку”, а потім виконують завдання, які записані 
на окремих аркушах, прикріплених на гілочці дерева.
3.2. “Торбина запитань”. 

Учні витягують з торбини запитання, записані на листках, і від-
повідають на них.

 — У якій пісні змальовується опудало, що стало символом свята?
 — У який момент свята купала виконують пісню “Заплету 

віночок”? які почуття та сподівання у ній відтворено?
 — Знайдіть у текстах епітети, визначте їхню роль.
 — Що спільного й відмінного в піснях “Заплету віночок” і “ой 

вінку мій, вінку”? 
 — З якою метою дівчата плели вінки? Знайдіть відповідь у 

текстах пісень.
 — яким настроєм пройняті пісні і якою може бути їх мелодія?

4. Ознайомлення з текстами жниварських пісень.

4.1. Виразне читання учителем пісні “Маяло житечко, маяло”.
4.2. Метод незакінчених речень.

• Це обжинкова пісня, бо…
• Жнива завершилися успішно, адже…
• У пісні є персоніфікований образ…
• вінок символізує…
• “чистім полі”, “буйного вітречку” — це художній засіб… 
• основна думка пісні —…

5. Вивчення літературознавчих термінів. 
як ви, напевне, помітили, у календарно-обрядових піснях часто 

трапляються повтори — на початку і в кінці рядків. Це теж художні 
засоби — анафора та рефрен, які допомагають звернути увагу на певні 
вирази, виділити їх. 

Учні записують у зошити: 
Повтори (рефрен) — це рядок або кілька рядків, які повторюються 

в кінці кожної строфи. 
анафора — повторення окремих слів чи словосполучень на по-

чатку віршових рядків, строф або речень (у прозових творах).

Учитель. Знайдіть повтори та анафори у вивчених творах.

Vіі. Узагальнення та систематизація знань.
Метод “Прес”.
Учитель. Доведіть тезу: “Життя наших предків було тісно пов’я-

зане з природою”.

Vііі. Підбиття підсумків уроку.
1. Усна рефлексія.
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На уроці я…
дізнався…
зрозумів…
навчився…
найбільші труднощі відчув…
не вмів, а тепер умію…
змінив своє ставлення до…
На наступному уроці я хочу…

2. Оцінювання результатів навчальної діяльності учнів на уроці.

іХ. Повідомлення домашнього завдання.

1. Обсяг домашнього завдання для обов’язкового виконання:
самостійно проаналізувати пісню літнього циклу “там у полі 

криниченька”.

2. Обсяг домашнього завдання для виконання за бажанням:
 для учнів високого рівня навченості:
 підготувати розповідь про святкування в родині Різдва; 
 для учнів достатнього рівня навченості:
 підготувати ілюстрації до вивчених творів.



Дата
Клас

Додатковий матеріал 
до уроку
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уРОК № 4
тема.  Пісні зимового циклу: “ой хто, хто Миколая любить”, 

“Засівна”, “Нова радість стала”, “Добрий вечір тобі, пане 
господарю!”, “Щедрик, щедрик, щедрівочка” (на вибір).

Мета:  ознайомити учнів із календарно-обрядовими піснями 
літнього циклу, формувати прагнення відроджувати і 
вивчати оригінальну творчість народу; розвивати вміння 
виразно і вдумливо читати пісні, коментувати їх зміст, 
виокремлювати й пояснювати художні засоби; виховувати 
повагу до культурної спадщини нашого народу, бажання 
вивчати та примножувати його традиції.

тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Обладнання:  ілюстрації до пісень зимового циклу, аудіозаписи 
колядок та щедрівок.

Покажіть мені народ, у якого 
було б більше пісень. Наша Україна 
дзвенить піснями.
    М. Гоголь
Де співають, там охоче лишайся жити, — 
лихі люди не мають пісень.

    Ф. Шиллер

ХіД УрОкУ

I. Організація початку уроку.
Привітання, перевірка стану готовності учнів до уроку.

іі. Перевірка домашнього завдання.
Методичний прийом “Пінг-понг”. 
Для проведення цього виду роботи можна використати невеликий 

предмет (м’ячик, зім’ятий аркуш паперу тощо). Умова: запитання та 
відповіді мають бути короткими, лаконічними. Учитель, формулюючи 
запитання, передає м’ячик першому учневі. той, у свою чергу, дає 
коротку відповідь на поставлене запитання та формулює власне, 
адресуючи його наступному учневі, якому передає м’ячик.

Наприклад:
 — які пісні належать до обрядових пісень літнього циклу?
 — коли і з якою метою виконувалися русальні пісні?
 — якими дійствами супроводжується свято купала?
 — Що прославляється у жниварських піснях?
 — Що таке “борода”? Навіщо наші предки робили “бороду”?

іII. актуалізація опорних знань, умінь, навичок.
Учитель. які свята протягом року особливо велично відзначають 

у ваших родинах? (Серед переліку прозвучить відповідь: Різдво, на яку 
вчитель акцентує увагу). 

— Розкажіть, як ви традиційно святкуєте Різдво зі своїми рідними.

іV. Повідомлення теми, мети та очікуваних результатів уроку.
Учні записують тему уроку в зошити.

V. Мотивація учіння.
Прийом “Методика одного речення”. 
Учні зачитують і коментують зміст епіграфів уроку.

Vі. сприйняття та усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. Ознайомлення учнів із піснею “Ой хто, хто Миколая любить”.



20 2120 21

1.1. Прослуховування пісні “Ой хто, хто Миколая любить” в аудіоза-
писі.

1.2. Бесіда за змістом твору.
 — яке зі свят зимового циклу оспівано в цьому творі?
 — визначте тему пісні. (Звернення людей до Святого Миколая, 

щоб він допоміг рідній Вкраїні “встати із руїни”, бідності.)
 — як Миколай охороняє людей?
 — З якими сподіваннями звертаються люди до Миколая?
 — як співвідносяться слова і мелодія?
 — Назвіть ужиті в пісні анафори, визначте їхню роль.

1.3. Слово вчителя. 
Учитель доповнює учнівські відповіді.
Батьківщина Святого Миколая — Мала азія. вихований батьками 

в любові до Бога, Миколай допомагав усім, хто потребував захисту. 
Своїми молитвами утихомирював бурю на морі, рятував хворих, 
постійно творив добрі справи. Усіх його чеснот і благородних учинків 
не перелічити, тому Миколая ще називають чудотворцем. Церква 
вшановує Святого Миколая 19 грудня. Це веселе народне свято, яке 
особливо любить дітвора. Слухняні, побожні діти отримують у цей 
день подарунки.

2. робота з підручником. Методичний прийом “Перепиши пара-
граф”.
Учитель. Прочитайте теоретичний матеріал у підручнику про 

календарно-обрядові пісні зимового циклу і виконайте завдання до 
нього: виділіть та запишіть правила, проілюструйте їх назвами пісень 
зимового циклу.

3. слово вчителя.
основними святами зимового циклу є Новий рік, Святвечір, 

Різдво Христове, Щедрий вечір, день Святого василя та водохреща. 
а центральними піснями цього періоду стали колядки та щедрівки. 

До найкращих християнських свят в Україні належить Різдво.
Переддень Різдва — це Святвечір, кутя. За давнім звичаєм вона 

була ячмінною, бо вирощування ячменю передувало пшениці. Пізніше 
з’явилася й пшенична кутя.

ялинку ми запозичили пізніше зі скандинавських країн. а для 
українців традиційним є дідух. Це останній снопик або пучечок 
колосків із поля, зібраних наприкінці жнив, так званий “обжинок”.

Стіл застеляли білою скатертиною, під яку батько підкладав сіно 
(бо ж сіно було в яселках при народженні Христа). в центрі ставили 
дідуха, а коло нього — кутю. вона стояла на покуті до вечора. а як 
засвічувалася в небі перша зірка, родина збиралася в хаті на святу 
вечерю. крім куті на столі обов’язково було 12 страв — по числу 
апостолів: грибні, ягідні, пиріжки з квасолею чи капустою, смажена 
риба, борщ із рибою та грибами…

Найцікавіший різдвяний обряд — колядування, до якого готувалися 
заздалегідь. Першими колядували діти з дозволу господарів. якщо 
його одержують, то заходять до хати, іноді залишаються під вікнами 
і починають співати колядки. Насамкінець віншують господарів — 
бажають здоров’я і заможного життя, просять винагороди.

4. ідейно-художній аналіз пісень “нова радість стала”, “Добрий 
вечір тобі, пане господарю!”.

4.1. Робота в групах. 
Учитель. Для роботи об’єднайтесь у групи. Прочитайте колядки, 

визначте їх тему, основну думку та вжиті художні засоби.
“Добрий вечір тобі, пане господарю!”. тема: вітання господаря 

з доброю новиною — народження Сина Божого і з новорічними 
та зимовими святами. основна думка: радість людини з приводу 
зимових свят, сподівання на те, що ці “празники” в наступному році 
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дадуть міцне здоров’я, добробут, щастя, які так необхідні кожному 
господарю і його родині.

“Нова радість стала”. тема: відображення радості людей, бо 
народився Христос; їх прагнення жити у мирі, щасті та злагоді.

основна думка: побажання, щоб люди жили в радості і щасті не 
тільки в кожній родині, а на всій Україні.
4.2. Прийом “Асоціативний кущ”. 

Учитель. Підберіть асоціації, що характеризують Різдво, 
спираючись на тексти колядок. 

   “радість”
   “звізда засіяла”
   “Христос родився”
   “ангели співають”
   “ми… співаємо”
   “радуйся, земле”
   “калачі з ярої пшениці”
   “три празники”
   “Син Божий народився”

5. ідейно-художній аналіз пісні “Засівна”.

5.1. Розповідь учителя.
Цей обряд розпочинався із самого ранку (чи ще з ночі) магічно-

символічним ритуалом посівання дворів чи осель, який здійснювався 
виключно чоловіками або хлопцями. Зерно традиційно сіяли чоловіки, 
адже це природне призначення кожного представника чоловічій 
статі — сіяти хліб. Мотив засіву — накликання родючості на полі, в 
господарстві та в родині.
5.2. Самостійне читання пісні учнями.
5.3. Виразне читання пісні “Засівна” окремими учнями.
5.4. Обмін враженнями про прочитаний твір.

 — Що бажає засівальник? Прочитайте.
 — які б ще побажання ви додали до тих, що вже зазначені у 

творі?
 — від чого залежить людський добробут?
 — чому люди дотримуються обряду засівної? 
 — визначте основну думку пісні. (Добробут кожної людини, 

кожної родини полягає в достатку, здоров’ї, щасливому житті.)

Vіі. Узагальнення та систематизація знань.
Гра “Так — ні”. 
Учні на поставлене учителем запитання відповідають “так” або 

“Ні”.
1. календарно-обрядові пісні виникли до прийняття християнства. 

(Так).
2. Русалки були добрими істотами, тому про них складали ру-

сальні пісні. (Ні).
3. купальські пісні виконували під час купання в річці, озері. (Ні).
4. Жниварські пісні виконувалися під час збирання врожаю. (Так).
5. У жниварських піснях прославляються хліборобська праця, 

земля-годувальниця. (Так).
6. колядниками називали тих, хто ходив просити щось їстів  не. (Ні).
7. Щедрувальники — це господарі, які накривали щедрий стіл 

своїм гостям. (Ні).
8. У колядках, щедрівках простих селян називали князями, бо-

ярами, панами. (Так).
9. як правило, щедрували ще вдосвіта. (Ні).
10. вважалося, що вранці першого дня Нового року до хати зайти 

повинна найстаріша й наймудріша бабуся. (Ні).
11. У колядках прославляли величне народження Христа. (Так).
12. Наші предки вірили в магічну силу обрядових пісень. (Так).

ріЗДВО
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VIIі. Підбиття підсумків уроку.

1. “Мистецька вітальня”. 
Учні, за бажанням, співають відомі їм колядки.

2. Оцінювання результатів навчальної діяльності учнів на уроці.

IХ. Повідомлення домашнього завдання.

1. Обсяг домашнього завдання для обов’язкового виконання:
виконати ідейно-художній аналіз “Щедрівки”, вивчити напам’ять 

одну пісню (на вибір учня).

2. Обсяг домашнього завдання для виконання за бажанням:
 для учнів високого рівня навченості:
 скласти запитання за вивченою темою;
 для учнів достатнього рівня навченості:
 виконати ілюстрацію до вивчених творів.



Дата
Клас

Додатковий матеріал 
до уроку
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уРОК № 5
тема.  веснянки: “ой весна, весна — днем красна”, “ой кувала 

зозуленька”, “а в кривого танця” (на вибір).

Мета:  ознайомити учнів із веснянками як жанром календарно— 
обрядових пісень, їхніми особливостями; вдосконалювати 
вміння самостійно працювати з підручником, робити вис-
новки, зіставляти; розвивати пам’ять, культуру зв’язного 
мовлення, вміння грамотно, послідовно, логічно вислов-
лювати власні думки, почуття, спостереження; виховувати 
інтерес до усної народної творчості, зокрема до пісні, її 
чарівності, милозвучності, краси.

тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Обладнання:  записи веснянок, українські рушники, печиво у вигляді 
пташок, книжкова виставка, ілюстрації учнів.

теорія літератури: народна пісня, веснянки.

ХіД УрОкУ

I. Організація початку уроку.
Привітання, перевірка стану готовності учнів до уроку.

іі. Перевірка домашнього завдання.

1. Прийом “Мистецька галерея”. 
Перевірка виконаних за бажанням учнів ілюстрацій до вивчених 

творів.

2. Перевірка виразного читання напам’ять однієї з пісень зимово-
го циклу (на вибір учня).

іII. актуалізація опорних знань, умінь, навичок.
Гра “Літературний пінг-понг”. 
один учень із підготовленими вдома запитаннями за вивченою 

темою проводить опитування.

іV. Повідомлення теми, мети та очікуваних результатів уроку. 
Мотивація учіння.

1. слово вчителя.
весна — особлива пора для хліборобів, із нею пов’язували всі 

найкращі надії — на пробудження матері-природи, воскресіння всього 
померлого і забутого, добрий урожай, на майбутній достаток, щасливе 
одруження. весну в Україні зустрічали радісно, урочисто — з обрядо-
вими танцями, іграми і піснями.

2. Учні записують тему уроку в зошити.

V. сприйняття та усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. слово вчителя.
Звучить “Веснянка” у виконанні Ніни Матвієнко.
Голосом народної артистки Ніни Матвієнко озвалася до нас весна. 

Уявімо її прихід: ласкаво світить сонечко, від його теплого поцілунку 
розкриваються повіки перших квітів, щасливим співом заливаються 
птахи. весна — це пора оновлення і відродження природи. 

За народними віруваннями, 15 лютого, на Стрітення, зима зу-
стрічалася з весною. вони сперечалися між собою, кому йти, а кому 
вертатись. якщо до вечора ставало тепліше — перемагала весна.

та справжня весна наставала пізніше. вважалося, що її приносили 
на крилах птахи. 30 березня, на день теплого олекси, наші предки 
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зодягалися у святкове вбрання, вітали один одного з весною і теплом. 
Господині випікали обрядове печиво у вигляді птахів — жайворонків, 
голубів. Діти, співаючи, носили його по селу, провіщаючи і закли-
каючи весну.

Пісні на честь приходу весни називали веснянками. вони в різних 
регіонах України мали й інші назви: гаївки, гагілки, ягілки, яголайки, 
маївки, рогульки. веснянки були закличними піснями, бо закликали 
весну, а також величальними, адже возвеличували цю пору року.

коли луги покривалися травицею, сільська молодь влаштовувала 
традиційні весняні ігри. вибиралася найвродливіша дівчина, її при-
крашали вербовими котиками, хрещатим барвінком і, взявшись за 
руки, водили хоровод.

часто веснянки мають форму діалогу з весною. У них згадують 
різні квіти, птахи. вони супроводжувалися обрядовими танцями (“По-
доляночка”, “Перепілочка”, “Мак”, “кривий танець”). танцювальні 
рухи в них нагадували різні елементи хліборобської праці.

2. ідейно-художній аналіз веснянки “а в кривого танця”.

2.1. Виразне читання веснянки вчителем. 
2.2. Обмін враженнями від прочитаного твору.

 — чому танець називали кривим? (Коли в давнину на нашу землю 
нападали чужинці, батьки привчали дітей остерігатися, заплутуючи 
сліди, аби по них вороги не потрапили в село. Це й відтворював “кривий 
танець”.)

 — Про що розповідається у творі? (У веснянці йдеться про 
традиційне змагання — “переспівування” між парубками та дівчатами.)

 — З чого насміхаються дівчата? (Дівчата підсміюються над 
парубочими “ножищами” та “постолищами” й хизуються своїми 
“маленькими ноженьками” в червоних чобітках із золотими підківками.)

 — який художній засіб вжито для змалювання гри між паруб-
ками і дівчатами? (Це, звичайно, поетичне перебільшення, осяяне 
радістю весни, радістю життя.) 

3. ідейно-художній аналіз веснянки “Ой весна, весна — днем 
красна”. 

3.1. Читання веснянки у вигляді діалогу.
3.2. Обмін враженнями від прочитаного твору.

 —чому веснянка “ой весна, весна — днем красна” побудована 
у формі діалогу? 

 —як зрозуміти те, що весну називають красною?
 —Знайдіть у тексті пісні “ой весна, весна — днем красна” 

відомості про дарунки, які принесла весна. Назвіть їх.
 —який настрій створює прихід весни? чим він викликаний?
 —Знайдіть у тексті пестливі слова, епітети, повтори, за 

допомогою яких висловлено радісні почуття.
текст веснянки містить багато епітетів. Деякі з них часто в різних 

творах вживаються з певним іменником, утворюючи разом з ним 
сталий вислів:буйний вітер, зеленая травиця. Їх називають постій-
ними епітетами. 

 —Знайдіть у веснянці “ой весна, весна — днем красна” постійні 
епітети.
3.3. Літературна гра.

Завдання: знайти “пару” до поданих слів.
квіточка  маленьке
Пшениця  холодная 
весна   зеленая
Зіллячко  красна
травиця  рожевая
водиця   озимая
телятко  запашненьке
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4. ідейно-художній аналіз веснянки “Ой кувала зозуленька”.

4.1. Виразне читання веснянки вчителем.
4.2. Обмін враженнями від прочитаного твору.

 — Подумайте, чому у пісні “ой кувала зозуленька” з усіх пташок 
згадують саме зозулю?

 — Що вам відомо про зозуленьку як птаха?
 — Для чого люди прислуховуються до кування зозулі?
 — коли починає свій спів ця пташка?
 — чому зозуля у творі названа товаришкою?
 — Про які квіти говориться у пісні “ой кувала зозуленька”?
 — Знайдіть і назвіть анафори та рефрени в пісні “ой кувала 

зозуленька”? яка їхня роль?
 — З’ясуйте, у чому виражається основна ознака веснянок — 

закличність?

5. Гра “Хто швидше?” 
Завдання полягає в тому, що учні виписують у зошити змен-

шувально-пестливі слова з опрацьованих веснянок. виграє той, хто 
випише швидше більше таких слів.

Vі. Узагальнення та систематизація знань.
Методичний прийом “Світлофор”.
Завдання: за допомогою сигнальних карток (червоний колір — 

так, синій колір — ні) дати відповіді на твердження.
 — До календарно-обрядових пісень належать пісні про кохання 

та колискові.
 — Пісні весняного циклу — це русальні, купальські та 

жниварські.
 — однаковий початок рядків у піснях називається анафорою.
 — “а в кривого танця” — це веснянка.
 — Пісня “ой весна, весна — днем красна” побудована у формі 

монологу?
 — За українською міфологією, зозуля — це жінка, що перевті-

лилася в птаха.
 — Хороводи та співи — це бажання людей прискорити прихід 

весни.
 — Рефрен — це єдинопочаток.

Vіі. Підбиття підсумків уроку.

1. стратегія “Мікрофон”. 
Учням пропонують висловити свої враження від уроку: вони 

один за одним (“ланцюжком”) беруть у руки імітований мікрофон 
та продовжують запропоновані початки речень. 

• Мені сподобалось… 
• Мене найбільше вразило… 
• Для мене сьогодні стало відкриттям… 
• Хотілося ще б дізнатися про…

2. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів, їх моти-
вація.

VIII. Повідомлення домашнього завдання.

1. Обсяг домашнього завдання для обов’язкового виконання:
 y вивчити напам’ять одну з пісень (за вибором учнів);
 y створити колективний фотоколаж “я і мама”.

2. Обсяг домашнього завдання для виконання за бажанням:
 для учнів високого рівня навченості:
зробити “усне малювання” картини, яка виникає у вашій уяві 

під впливом однієї з веснянок, опрацьованих на уроці.
 для учнів достатнього рівня навченості:
записати веснянку, яку виконують у нашій місцевості.
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Дата
Клас

Додатковий матеріал 
до уроку

уРОК № 6
тема.  Народні колискові пісні “ой ти, коте, коточок”, “ой ну, 

люлі, дитя, спать”. Провідні мотиви, лексичні особли-
вості колискових.

Мета:  ознайомити учнів із народними колисковими піснями, 
з’ясувати роль колискової пісні в житті людини, форму-
вати вміння складати опис образу матері над колискою 
дитини (за літературою та живописом), вчити виразно і 
вдумливо читати колискові пісні, коментувати їх зміст, 
виокремлювати й пояснювати художні засоби; розвивати 
вміння висловлювати власні роздуми про тепло рідного 
дому; виховувати почуття любові до своїх рідних.

тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Обладнання: аудіозаписи колискових пісень, репродукції картин із 
зображенням матері з немовлям, фотоколаж “я і мама”, 
підручник.

теорія літератури:  колискова.

ХіД УрОкУ

I. Організація початку уроку.
Привітання, перевірка стану готовності учнів до уроку.

іі. Перевірка домашнього завдання.

1. Виразне читання напам’ять однієї з вивчених веснянок.

2. Презентація окремими учнями записаних веснянок, які вико-
нують у нашій місцевості.

3. “Усне малювання” учнями картини, яка виникає під впливом 
однієї з вивчених веснянок.

іII. актуалізація опорних знань, умінь, навичок.

1. Метод “Мозкова атака”.
Учитель. весна завжди у нашій уяві асоціюється зі словом “мати”. 

як ви гадаєте, чому?

2. Презентація створеного учнями колективного фотоколажу  
“Я і мама”.
Учні розповідають про світлини, вміщені у фотоколажі.

іV. Повідомлення теми, мети та очікуваних результатів уроку.

1. слово вчителя. 
Сьогодні ми познайомимося з іще одним жанром української на-

родної пісенної творчості – колисковими піснями. Не злічити, 
напевне, цих пісень. У них — серце і душа народу, ніжність і ласка 
материнської мови.

2. Учні записують тему уроку в зошити.

V. Мотивація учіння.

Поетична хвилинка.
Колискова пісня, колискова – 
То найперша материна мова. 
Пахне вона м’ятою і цвітом, 
Чебрецевим і суничним літом. 
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Пахне молоком і споришами… 
Скільки в ній ласкавості і шани, 
Скільки в ній тривожності людської, 
І надій, і сивини гіркої… 
Колискова пісня, колискова – 
То солодка материна мова. 
   М. Сингаївський 

Vі. сприйняття та усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. розповідь учителя про особливості жанру колискових пісень.
колискові пісні — цей своєрідний фольклорний жанр, який харак-

теризується високим поетичним світосприйманням, глибиною мело-
дійного звучання, багатством образів. Усю ніжність, любов, бажання 
бачити свою дитину щасливою, розумною, здоровою і гарною мати 
вкладає у невибагливі слова і просту мелодію, організовану ритмом 
гойдання колиски. Монотонний тихесенький наспів і пестливі лагідні 
слова мають заспокоїти, приспати дитину.

Діти, особливо маленькі, ще не розуміють змісту, а відчувають 
лише ритмічно-мелодичну інтонацію. Мотив сну, заколисування та 
спання є основним у колискових піснях. За нашими уявленнями, 
дитина росте уві сні, набирається здоров’я, мудрості. Мати намагалася 
забезпечити спокійний сон дитини засобами слова та музики, ввести 
дитину у стан блаженства, оточити оберегами любові колисочку.                

колискові пісні — це діалог двох сердець: дитячого та материн-
ського. 

2. Прослуховування мелодії М. лисенка “колискова пісня”.

3. Методичний прийом “асоціативний кущ”.
 — які виникають у вас асоціації, коли ви чуєте колискову?
 — яку колискову співала вам мама? 

4. ідейно-художній аналіз колискової пісні “Ой ти, коте, кото-
чок”.

4.1. Виразне читання пісні вчителем.
4.2. Обмін враженнями від прочитаного твору.

 — Про що йдеться у пісні?
 — які є сподівання у матері на те, як складеться майбутня доля 

її дитини?
 — З яких квітів дівчата будуть плести вінок? 
 — чому мати прохає котика не лякати дівчаток?
 — яке значення має сон у житті людини, зокрема для малят?
 — Що означають три квіточки, які мати принесе дитині? 
 — які рядки передають лагідність і ніжність матері?
 — як ви гадаєте, чому в творі змальовано образ кота? яким є 

кіт як свійська тварина? (У багатьох колисанках мотив присипання 
пов’язаний із котом. Кіт у слов’янських культах займає вагоме місце, 
він символ оберегу дому (спить на печі, стереже спокій, не відходить 
далеко від дому, завжди повертається). Крім того, очевидно, здавна 
була помічена здатність кота швидко засинати, спати більшу частину 
доби. З цим був пов’язаний звичай класти кота в колиску перед тим, як 
туди клали дитину.Текстів, де кіт бере участь у заколисуванні дитини, 
дуже багато, у багатьох варіантах і різних поєднаннях. Подекуди чітко 
простежується віра в те, що кіт є оберегом для дитини.)
4.3. Метод “Місткий кошик”. 

Учитель. Заповніть “кошик” використаними у пісні пестливими 
словами. яка їхня роль у творі? 

5. ідейно-художній аналіз колискової “Ой ну, люлі, дитя, спать”.

5.1. Прослуховування аудіозапису колискової.



28

5.2. Самостійне читання учнями тексту колискової пісні.
5.3. Бесіда за змістом.

 — який образ у творі є центральним?
 — чого матір, присипаючи дитину, бажає їй у словах колискової?
 — чи можна вважати, що жінка доглядає дитину у скрутний час? 
 — Про що свідчать три вижаті жінкою квітки?
 — Що символізує червоний квіт?
 — Для чого людині, особливо малим дітям, необхідно спати?
 — які рядки колискової розкривають основну думку твору?

5.4. Складання міні-паспорта колискової пісні. Робота в зошитах.
Назва: “ой ну, люлі, дитя, спать”.
Жанр твору: колискова пісня.
Тема: співання матір’ю колискової як вияв любові до своєї дитини 

і бажання бачити її щасливою, здоровою.
Ідея: уславлення материнської турботи, щирості, піклування про 

маленьку дитину.
Основна думка: головним для матері є, щоб її дитинча:

Щастя-долю мало 
і добрую годину.

Художні особливості пісні:
Порівняння: “як квіт червоніло”.
Звертання: “ой ну, люлі, дитя, спать”.
Епітет: “добра година”.

Vіі. Узагальнення та систематизація знань.
“Художники слова”. 
Складання опису образу матері за мотивами колискових та ре-

продукцій картин.

Vііі. Підбиття підсумків уроку.

1. Усна рефлексія.
На уроці я…

дізнався…
зрозумів…
навчився…
найбільші труднощі відчув…
не вмів, а тепер умію…
змінив своє ставлення до…
На наступному уроці я хочу…

2. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів, їх моти-
вація.

іХ. Повідомлення домашнього завдання.

1. Обсяг домашнього завдання для обов’язкового виконання:
виразно читати й аналізувати колискові пісні.

2. Обсяг домашнього завдання для виконання за бажанням:
 для учнів високого рівня навченості:
скласти кросворд за темою: “календарно-обрядові пісні”;
 для учнів достатнього рівня навченості:
скласти сенкан про колискову.



Дата
Клас

Додатковий матеріал 
до уроку
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уРОК № 7
тема. література рідного краю. календарно-обрядові пісні 

рідного краю (тернопільщини).

Мета: ознайомити учнів з календарно-обрядовою поезією 
тернопільщини, зокрема Бережанщини, визначити роль 
і місце пісні в житті народу; формувати ставлення до 
фольклору як цінного духовного надбання народу; розви-
вати вміння виразно читати народні пісні, висловлювати 
власні думки, робити узагальнення; виховувати повагу до 
звичаїв і традицій рідного краю, любов до творчості на-
роду, мудрості і таланту земляків.

тип уроку: урок формування вмінь та навичок.

Обладнання: картки з тестовими завданнями.

ХіД УрОкУ

I. Організація початку уроку.
Привітання, перевірка стану готовності учнів до уроку.

іі. актуалізація та корекція опорних знань, умінь, навичок.

1. Бліц-опитування.
 — як називається розділ, який ми зараз вивчаємо?
 — які знаєте види усної народної творчості?
 — які види народної творчості вивчали у 5 класі?
 — Що таке народна пісня?
 — Назвіть види народних пісень.
 — які пісні називають календарно-обрядовими?
 — які пісні належать до календарно-обрядових?
 — якими художніми засобами досягається поетична краса 

пісень?

2. Презентація окремими учнями створених кросвордів за темою 
“календарно-обрядові пісні”.

ііі. Повідомлення теми, мети і завдань уроку, мотивація учіння 
школярів.

1. слово вчителя.
Є на світі цінності, що не виміряти їх ніякими грішми.  кожному, 

хто далеко від рідної домівки, довелося почути невимовно рідне слово, 
знайому  мелодію, зрозуміти, яку бентежно-теплу хвилю здіймає в 
душі голос  рідної землі.

Пісня — душа народу, його крила. витворена  народом, вона 
пахне майовими дощами, синіми льонами, теплими маминими рука-
ми, стиглим колосом у полі, духмяним хлібом на столі, материнкою 
й  чебрецем, п’янить чорнобривцями, шугає різнобарв’ям  мальв 
на високих стеблах під причілковим вікном, соняхом цвіте на межі, 
приходить у сни кучерявими ясенами за селом, чарує червоною 
калиною, вербою хилиться над ставом, підноситься тополею до 
високості, манить маминою вишнею в саду, щебече ластівкою над 
стріхою, заливається соловейком, а над  усім цим цвітуть українські 
сині небеса, що бережуть спокій наш і посилають Божу благодать 
на землю.

В піснях — дівоча світла туга.
І вільний  помах косаря,
В них юність  виникає друга,
Висока світиться зоря.

У них — голос батьківщини, золотий промінь надії, слово мудрої  
поради і тихої ласки...
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але з часом нашу народну пісню стали забувати, рідну мову 
зневажати, добрими звичаями ганьбувати.

як іскри  в попелі загоряються, коли багаття розкладають, так і 
народна пісня в устах щирих шанувальників давнини — ми віримо 
в це — звучить ще дзвінкіше й голосніше.

2. Учні записують тему уроку в зошити.

іV. Вивчення нового матеріалу.

1. слово вчителя. 
календарно-обрядові пісні нашого краю — це золоті перлини 

фольклору минулих поколінь, які донесли до наших днів дідусі і 
бабусі, батьки і матері та передали нам у спадок. Ці твори зберегли 
свою самобутність донині й живуть в обрядах і звичаях нашого краю.

Першим у календарно-обрядовому циклі є свято Миколая. Його 
особливо люблять діти за принесені ним подарунки, а старші — за 
чудотворність та добродійність. 

До нашого часу на тернопільщині збереглися і виконують такі 
пісні про святого Миколая, як “о хто, хто Миколая любить”, “Свя-
тителю Миколаю”, “ішов Миколай лужком-бережком” та ін.

2. Учні виконують окремі пісні про Миколая, підготовлені 
заздалегідь.

3. слово вчителя.
Найбільшим святом на тернопільщині в зимовий час є Різдво. 
Найпоширенішими календарно-обрядовими дитячими піснями 

на тернопільщині є колядки і щедрівки, що обслуговують зимовий 
цикл обрядів — Різдво, Новий рік і Йордан.

колядки виконують здебільшого діти на Святий вечір та Різдво 
як окремо, так і під час різних обрядових дійств: ходіння з Зіркою, 
Шопкою, іродом та вертепом.

За тематикою християнські колядки поділяють на дві групи: 
прославні та гумористичні (останні виконують лише тоді, коли 
господарі не хочуть дати коляди).

На тернопільщині найчастіше діти виконують такі колядки:  
“Нова радість стала”, “Бог предвічний народився”, “Небо і земля 
нині торжествують”, “У вифлеємі нині новина” тощо.

Дитячі колядки виконують переважно поодиноко або два-три 
учасники в сінях чи оселі з обов’язковим прикінцевим віншуванням 
християнського змісту.

На Бережанщині активно побутують пісні про Маланку (їх 
виконують увечері 13 січня) та щедрівки.

4. Учні презентують фрагмент “Вертепу” із супровідним виконан-
ням колядок.

5. слово вчителя.
Найкраще та найповніше збереглася на Бережанщині гаївкова 

традиція. вона перетворилася в приурочені до великодніх свят забави 
(на тернопільщині у трьох волинських районах — лановецькому, 
кременецькому та Шумському — їх називають веснянками). У гаївках, 
зокрема, домінують такі мотиви, як зустріч весни, її оспівування, 
вітання весняних птахів, вирощування злакових, городніх культур 
тощо. Головними персонажами у дитячих гаївках є веснянка, Бузьок, 
ластівка, Журавель, Зозуля, Шпачок, Мак, Горошок, Грушечка тощо.

Дитячим гаївкам властивий гуртовий спів в унісон, що 
супроводжується хореографічними та пантомімічними елементами. 
в їхній основі лежать кругові та змійкові рухи, імітація руками росту 
дерев, злакових і городніх культур.



30 3130 31

Найпоширенішими дитячими гаївками та веснянками на 
тернопільщині є “Подоляночка”, “Жучок”, “Зайчик”, “Грушечка”, 
“огірочки” та ін.

Дитячі гаївки також виконують діти протягом усього весняного 
періоду як звичайні ігри (прикладом цього є гра “Подоляночка”).

У своїй книзі “казка мого життя” Б. лепкий описує гаївки у 
селі Поручин на Бережанщині, де його батько був парохом: “По 
свяченім — під церкву, на гаївки”, “Стою під парканом і дивлюся на 
гаївки. кругом церкви дівочий хоровід. Побралися за руки, живим 
вінком церкву оперізують. По зеленій мураві чорні та жовті чобітки 
мигтять. то повагом ідуть, то підстрибують, як серни. Співають…”. 
тут же він змальовує гаївку “Зайчик”.

6. інсценізація гаївки “Зайчик” за поданим описом Б. лепкого. 
Дівчата утворюють коло, посередині “зайчик”. коло розхитується 

вліво і вправо, співають:
Зайчику, зайчику,
Та сивенький соколе,
Та милесенький голубе,
Ані куди зайчику перескочити,
Ані куди зайчику перейти.

Дівчинка-“зайчик” кидається то в один бік, то в другий, хоче з 
кола вийти, та її не пускають. тоді вона стає посередині, береться 
руками в боки і відповідає:

Скоком-боком перевернуся,
Гребінчиком розчешуся,
Та візьмуся за пілядоньки,
Пошукаю си челядоньки.

Співаючи, показує, як вона скоком-боком перевернеться, як 
розчешеться гребінчиком, як пошукає собі товаришки. Ще не 
скінчивши, вхоплює за руку одну з дівчат, яка стає посередині, і гра 
починається заново.

7. слово вчителя.
літній календарно-обрядовий цикл представляють Зелені свята та 

свято івана купала. івана купала — найяскравіше свято літа. У цей 
день дівчата плели віночки, хлопці прибирали вербу-купайло, біля 
якого співали пісень і водили хороводи. Дохристиянські засади цих 
свят на тернопільщині до нашого часу дуже мало збереглися, а пісні 
(за винятком волинських районів — лановецького, кременецького 
та Шумського) повністю канули в лету. У Зелених святах збереглося 
лише саме клечання гіллям (кленом, ясенем) та травами (татарським 
зіллям) осель. Поширеним є обхід полів на Зелені свята зі священиком, 
що супроводжується співом релігійних пісень (с. лапшин). 

На жаль, стародавні пісні, які супроводжували зеленосвятські 
обряди, до нашого часу не збереглися, а збереглися лише пісні хрис-
тиянського змісту, які супроводжують обряд посвячення полів. Це 
переважно пісні “Христос воскрес, радійте люди”, “Царю небесний”, 
“Душе святий”, “Дар найкращий”, “всі тя хори”, що розкривають 
зміст християнського свята трійці.

У другій половині ХіХ ст. на Бережанщині, за спогадами Б. леп-
кого, на Зелені свята функціонував обряд “вільха”, виконуваний лише 
самими дівчатами і близький до гаївкового. Його супроводжували 
і відповідні пісні, зокрема “ой хилився дуб на дуба” (запис пісні 
зберігся без мелодії).

V. Первинне застосування нових знань.
Тестові завдання.
1. До календарно-обрядових пісень належать
  а колядки та щедрівки
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  Б історичні пісні та думи
  В колискові і голосіння
2. У сучасній традиції починають виконувати щедрівки
  а 1 березня
  Б 1 січня
  В 18 січня
3. До літньо-осіннього циклу належать пісні
  а купальські та жниварські
  Б веснянки та русальні
  В колядки та щедрівки
4. Господаря порівнюють із місяцем, господиню із сонцем, а 

дітей із зорями у піснях
  а щедрівках
  Б русальних
  В веснянках
5. літній цикл пісень пов’язаний зі святом
  а великдень
  Б Різдво
  В свято івана купала
6. Землеробський календар завершують пісні
  а весільні
  Б обжинкові
  В петрівчані

Учні здійснюють взаємоперевірку тестових завдань.

Vі. самостійне застосування учнями знань.
Складання таблиці “Календарно-обрядові пісні Бережанщини”.

кален-
дарний
період

вид пісень Приклади календарно-обрядових 
пісень

Зима Миколая о хто, хто Миколая любить”, 
“Святителю Миколаю”, “ішов Ми-

колай лужком-бережком”

колядки “Нова радість стала”, “Бог предвіч-
ний народився”, “Небо і земля 

нині торжествують”, “У вифлеємі 
нині новина”

Щедрівки

весна Гаївки “Подоляночка”, “Жучок”,  
“Зайчик”, “Грушечка”, “огірочки”

літо Русальні обряд “вільха”

купальські Не збереглися

осінь Жниварські Не збереглися

Vіі. Підбиття підсумків уроку.

1. слово вчителя. 
Пісня іде поруч з людиною все життя. З нею працюють і 

відпочивають. З нею ми пов’язані від народження до самої смерті. 
в усі часи пісня в Україні була і є частиною людського життя, 
невичерпним джерелом наснаги. Саме народна пісня відроджує в 
наших душах любов до рідного слова й до рідної землі.

2. Метод незакінчених речень.
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Учитель. а який слід у ваших душах залишили народні пісні, 
що ми вивчили?

• Пісня для народу була…..
• Пісня допомагає…
• Народна пісня мене вражає….
• вивчаючи народні пісні, я …….

3. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів, їх 
мотивація.

Vііі. Повідомлення домашнього завдання.

1. Обсяг домашнього завдання для обов’язкового виконання:
прочитати русальні та купальські пісні, збережені у виконанні в 

лановецькому, кременецькому та Шумському районах.

2. Обсяг домашнього завдання для виконання за бажанням:
 для учнів високого рівня навченості:
укласти список джерел, з якого можна почерпнути інформацію 

про календарно-обрядові пісні рідного краю;
 для учнів достатнього рівня навченості:
прочитати розділи з “казки мого життя” Б. лепкого: “ На Різдво 

додому”, “Йордан в Бережанах”, “великодній ранок”, “Гаївки”, 
“вільха”.
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Дата
Клас

Додатковий матеріал 
до уроку

уРОК № 8
тема.  Пісні літературного походження. “Ще не вмерла Украї-

ни”... П. чубинського, М. вербицького — національний 
гімн нашої держави. легенда про дівчину-Україну, яку 
Господь обдарував піснею та її зв’язок із “Молитвою” 
о. кониського, духовним гімном України.

Мета:  ознайомити учнів з особливостями пісень літературного 
походження, їх авторами; проаналізувати пісню-гімн, 
звернувши увагу на історію створення цього твору і 
його призначення; розвивати вміння виразно і вдумливо 
читати пісні, грамотно висловлювати власні думки про 
значення національного гімну в житті народу; формува-
ти кругозір, світогляд; прищеплювати почуття пошани до 
державної символіки, пісні-гімну рідного краю, повагу до 
митців слова; виховувати любов до Батьківщини, народу, 
його традицій. 

тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Обладнання: аудіозапис національного гімну, портрети П. чубин-
ського, М. вербицького, о. кониського, підручник.

теорія літератури:  гімн.

ХіД УрОкУ

I. Організація початку уроку.
Привітання, перевірка стану готовності учнів до уроку.

іі. Перевірка домашнього завдання.

1. конкурс на краще читання учнями колискових пісень.

2. Зачитування окремими учнями створених сенканів про ко-
лискову.

іII. актуалізація опорних знань, умінь, навичок.
Стратегія “Мікрофон”.
———Що називають народною піснею?
———визначте особливості народних пісень.
———який існує взаємозв’язок між піснею і настроєм її виконавця?

іV. Повідомлення теми, мети та очікуваних результатів уроку.

1. слово вчителя.
На попередніх уроках ми ознайомилися з українськими 

народними піснями. Їхні автори невідомі, це — колективне творіння 
народу. однак є пісні, які мають своїх конкретних авторів. Це пісні 
літературного походження, але вони так полюбилися в народі, що 
багато з них теж стали народними. У цьому і полягає геніальність 
їхніх творців. 

На сьогоднішньому уроці ми ознайомимося з піснями 
літературного походження та їх ідейно-художніми особливостями.

2. Учні записують тему уроку в зошити.

V. Мотивація учіння.
тризуб, Прапор, Гімн

Казка
Давним-давно жила жінка. і було у неї три сини. Росли сини 

чесними, сміливими, дуже любили свою матусю, готові були віддати 
за неї життя. Попідростали і вирішили піти у світ.
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от перший син і каже:
— Мамо, піду-но я межи люди, подивлюся на світ.
— Що ж, синку, — відповідає мати, — йди, та пам’ятай рідну 

домівку, а на згадку візьми з собою золоту корону з трьома промін-
цями, хай у далекому краї зігріває вона тебе.

Минув час, і завдяки своєму розуму став старший син великим 
князем. Бо трипроменева корона, яка зігрівала людей і вела вперед, 
показувала шлях до кращого життя. Дали першому синові ім’я тризуб, 
а знак, що дала йому мати, назвали Гербом.

— Пустіть мене, мамо, світ подивитися, — проситься другий син.
Дала йому мати в дорогу жовто-блакитний одяг. Своїми звитяж-

ними ділами син прославляв матір. одержав середній син імення 
Прапор.

а там, де був наймолодший син, завжди лунала дзвінкоголоса 
пісня. адже мама своєму наймолодшому синові подарувала соловейків 
голос. і одержав син за свій величний спів ймення Гімн.

Vі. сприйняття та усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. слово вчителя.
До пісень літературного походження належить і пісня-гімн. 
Гімн — урочиста пісня на честь держави, героя, яка виконується 

великими колективами на святах, офіційних прийомах та військових 
парадах.

(Учні роблять запис до літературознавчого словничка.)
У процесі формування націй і національних держав виникли 

державні національні гімни як символ державної єдності.
Гімни вперше почали виконуватися в Давній Греції як хвала на 

честь богів та героїв. традиція швидко поширилася світом. Гімни 
почали виконувати під час спортивних змагань, різноманітних свят, 
офіційних прийомів.

Державним Гімном України є пісня на слова Павла чубинського 
“Ще не вмерла України…”, написана 1862 року. П. чубинський, 
відомий на той час фольклорист, етнограф, поет, був членом 
київської організації “Стара громада”, до якої входила національно 
свідома патріотична інтелігенція. На зібранні цієї організації вперше і 
прозвучала ця пісня. 1918 року вона виконувалася як гімн Української 
Народної Республіки, що проіснувала лише рік. За радянських часів 
пісня “Ще не вмерла України…” була забороненою. однак українці її 
не забули й часто виконували таємно, сподіваючись на відродження 
самостійності своєї держави. коли Україна стала незалежною країною, 
то як національний гімн було взято пісню на слова П. чубинського. 
Музику до неї написав композитор М. вербицький. Первісний текст 
пісні перероблювався автором кілька разів, тому сучасний варіант 
відрізняється від нього.

2. робота з підручником.

3. ідейно-художній аналіз пісні-гімну “Ще не вмерла України…”

3.1. Виразне читання гімну П. Чубинського “Ще не вмерла України...”, 
прослуховування аудіозапису.

3.2. Бесіда за змістом твору.
 — чому, на вашу думку, гімн має таку назву?
 — якою оспівана в творі доля нашого народу?
 — яких страждань зазнала Україна протягом історії? Хто її 

поневолював?
 — Назвіть відомих вам відважних ватажків у боротьбі за волю 

рідного краю.
 — Згадайте, хто такі козаки. Що вам відомо про них?
 — чому Україна славилась цими мужніми, відчайдушними 

борцями за її волю?
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 — чим Україна приваблювала різноманітних ворогів, які 
протягом всієї історії намагалися її полонити?

 — як названі українці у творі? (Браття.) чому?
 — яке основне питання хвилює українців?
 — Що дає українцям надію на те, що і їм усміхнеться доля? 
 — чому борці за Україну впевнені у святій перемозі?
 —Прокоментуйте, як зрозуміти слова з твору: “Згинуть наші 

вороженьки, як роса на сонці”?
 —чому негативне за значенням слово “вороги” вживається у 

зменшувально-пестливій формі?
 —Що необхідно зробити для того, щоб ворог не зміг поневолити 

рідний край?
 —а чим ми можемо бути корисними для нашої країни?
 —чому, читаючи цей твір, ми хвилюємося і в той же час 

пишаємося ним?
3.3. Інтерактивна вправа “Літературний пазл”. 

із розрізаних на окремі слова рядків гімну учні у групах складають 
текст твору. Перемагає група, яка впорається із завданням найшвидше.
3.4. Проблемне запитання.

Учитель. чому, коли грають гімн держави, громадяни стоять 
струнко, радіють або навіть плачуть? У яких випадках це можна 
спостерігати?

4. слово вчителя.
Народно-церковним гімном України є пісня “Молитва”. 

текст її належить письменникові, педагогові, громадському 
діячеві олександрові кониському. Музику до неї написав компози-
тор Микола лисенко. Її виконують стоячи, урочисто, піднесено, як 
гімн. так співають цю пісню і нині, висловлюючи Богові найпота-
ємніші прохання зберегти Україну для себе і для нащадків.

5. ідейно-художній аналіз “Молитви” О. кониського.

5.1. Виразне читання твору вчителем та прослуховування його аудіо-
запису.

5.2. Бесіда за змістом твору.
 — чому пісня має назву “Молитва”?
 — З яким проханням звертаються люди до Бога?
 — чому автор називає Бога великим, єдиним?
 — які відтінки переважають у творі? 
 — визначте настрій пісні.
 — чи чули ви коли-небудь виконання цієї пісні в церкві? Що 

ви відчували при цьому?
5.3. Робота в групах. 

Учитель. Для роботи об’єднайтесь у групи. визначте художні 
засоби прочитаної “Молитви”.

Звертання: “Боже великий, єдиний…”; метафори: “Боже, освіти, 
просвіти, зрости, храни, зверни, дай”; епітет: “чиста любов”;  
повтори: “Боже, дай… многая… волю”, “світло…”, “Україну…”;  ри-
торичні оклики: “ти на люд наш зверни!”, “Дай доброго світла!”, “і 
многая, многая літа!”. 

6. ідейно-художній аналіз “легенди про дівчину-Україну, яку 
Господь обдарував піснею”.

6.1. Слово вчителя. Про цю пісню складено легенду, прочитай її.
6.2. Самостійне читання учнями тексту легенди.
6.3. Бесіда за змістом твору.

 — кого і чим наділяв Господь Бог? 
 — якою у творі зображено дівчинку? 
 — З яким горем звернулася дівчина-Україна до всевишнього? 
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 — як зрозуміти слова Господа про те, що пісня уславить дівчину 
на цілий світ? 

 — чим пояснити те, що дівчина-Україна з ясним обличчям і 
вірою понесла пісню в народ? 

 — У чому значення народної легенди? 
 — яка основна думка легенди? (Серед всіляких скарбів, талантів, 

здібностей, обдаровань пісня є неоціненним даром.)
6.4. Завдання “Установи відповідність”.

Учитель. Установіть відповідність, з’єднавши рядки згідно зі 
змістом легенди. 

Французи   любов до пісні, поетичність;
поляки   дисципліна і порядок;
угорці   здатність до торгівлі;
росіяни   хист до музики;
німці   владність;
італійці   любов до господарювання;
українці   елегантність і краса.

Vіі. Узагальнення та систематизація знань.

Інтерактивна гра “Світлофор”.
Учні сигналізують правильну відповідь зеленою карткою, а 

хибну — червоною. 
 y літературні пісні — це пісні про літературу.
 y автором слів гімну “Ще не вмерла України...” є П. чубинський.
 y У перекладі з грецької мови слово “гімн” означає “гучна 

пісня”.
 y Мелодію до пісні-гімну дібрав М. вербицький.
 y У легенді про дівчину-Україну, яку Господь обдарував піснею 

йдеться про те, що українців Бог наділив терплячістю.
 y У “Молитві” о. кониського висловлюється прохання до Бога 

про добру долю і волю українського народу.

Vііі. Підбиття підсумків уроку.

1. Усна рефлексія.
На уроці я…

дізнався…
зрозумів…
навчився…
найбільші труднощі відчув…
не вмів, а тепер умію…
змінив своє ставлення до…
На наступному уроці я хочу…

2. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів, їх 
мотивація.

іХ. Повідомлення домашнього завдання.

1. Обсяг домашнього завдання для обов’язкового виконання:
вивчити напам’ять гімн “Ще не вмерла України...”.

2. Обсяг домашнього завдання для виконання за бажанням:
 для учнів високого рівня навченості:
визначити художні засоби, вжиті у гімні “Ще не вмерла Украї-

ни...”;
 для учнів достатнього рівня навченості:
підготувати повідомлення про січових стрільців.



38 39

Дата
Клас

Додатковий матеріал 
до уроку

уРОК № 9
тема. “ой, у лузі червона калина похилилася” С. чарнецького 

і Г. труха — пісня, що стала народною.

Мета:  проінформувати учнів про січових стрільців, вивчити 
особливості стрілецьких пісень; вміти пояснювати їхні 
символи, відрізняти стрілецькі пісні від інших видів 
пісень; визначити провідний мотив програмового 
твору, його ідейно-художній зміст; розвивати культуру 
зв’язного мовлення, логічне мислення, пам’ять, увагу, 
спостережливість; робити власні висновки, узагальнення; 
навчити виразного читання; формувати кругозір, 
світогляд; виховувати повагу, пошану до стрілецьких 
пісень, їх авторів, історичного минулого рідного краю; 
прищеплювати інтерес до наслідків власної праці.

тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Обладнання:  аудіозапис пісні “ой, у лузі червона калина похили-
лася”, підручник.

В піснях і труд, і даль походу, 
і жаль, і усміх, і любов, 
і гнів великого народу, 
і за народ пролита кров.
   М. Рильський

ХіД УрОкУ

I. Організація початку уроку.
Привітання, перевірка стану готовності учнів до уроку.

іі. Перевірка домашнього завдання.

1. Виразне читання учнями вивченого напам’ять гімну “Ще не 
вмерла України...”.

2. Визначення окремими учнями вжитих у пісні “Ще не вмерла 
України...” художніх засобів.

іII. актуалізація опорних знань, умінь, навичок.
Стратегія “Мікрофон”.

 — Що називають літературною піснею?
 — чим літературна пісня відрізняється від народної?
 — як і чому пісня відображає життя народу?
 — як розуміти народну мудрість: “Пісня ні в добру, ні в злу 

годину не покидає людину”? власні думки обґрунтуйте.

іV. Повідомлення теми, мети та очікуваних результатів уроку.

1. слово вчителя. 
Боротьба за щастя і незалежність українського народу, що тривала 

у його багатовіковій історії, знайшла своє втілення у багатьох творах 
професійного і народного музичного мистецтва. 

як сказав відомий український композитор олександр кошиць: 
“Українська пісня тісно зв’язана з історією українського народу, вона є 
фактично його співаною історією!”.

2. Учні записують тему уроку в зошити.

V. Мотивація учіння.
“Методика одного речення”. 
Учні зачитують і коментують зміст епіграфа уроку.



38 39

Vі. сприйняття та усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. слово вчителя. 
На цей урок група учнів нашого класу мала пошукове завдання. 

вони повинні були підготувати повідомлення про Українських січових 
стрільців. отож, надаємо їм слово.

2. Виступи учнів із підготовленими повідомленнями.
із Першою світовою війною, що почалася в серпні 1914 року, 

пов’язана історія Українських січових стрільців. Постали вони не на 
порожньому місці. від кінця XIX століття в багатьох селах і містечках 
західноукраїнських земель виникли молодіжно-спортивні товариства 
“Сокіл”, “Січ”, “Пласт”. Ці товариства організовували заняття 
спортом, музикою та співом, створювали осередки театрального 
мистецтва. Згуртовуючи українську молодь, вони прищеплювали їй 
почуття відданості українській справі.

У Галичині національно свідомі юнаки та дівчата у складі австрій-
ської армії вирішили добровільно організувати військо УСС, щоб зі 
зброєю в руках вибороти всій Україні незалежність. Це були справжні 
лицарі честі та людської гідності. в тій кривавій боротьбі українських 
молодих патріотів “наче відновилася княжа і козацька боротьба за 
волю рідного народу і краю” (як сказав про неї історик а. лотоцький), 
хоч і не закінчилася вона перемогою, але лишила яскраву і героїчну 
сторінку в нашій історії. Серед стрільців було багато людей інтелі-
гентних, освічених. вони писали натхненні вірші, що відразу ставали 
популярними піснями, які надавали сміливості в боях і підтримували 
під час коротких годин відпочинку, коли особливо гарно мріялося і 
вірилося в щасливе майбуття.

отож, коли українська громадськість у перші дні війни звернулася 
з гаслом створення українського військового загону, зголосилося 
багато охочих. із тих добровольців було сформовано легіон Українських 
січових стрільців (тобто підрозділ вояків).

До когорти січових стрільців увійшли гімназисти і студенти, 
вчителі й художники, юристи, поети, композитори, робітники, що  
збагатили національний духовний набуток.

Боротьбу з царським самодержавством січове воїнство пов’язувало 
з надіями на визволення України і здобуття рідної мови і культури.

Перш за все, їхньою зброєю у боротьбі за незалежність держави 
було Шевченкове слово, українська книга, національно-патріотична 
пісня — все, що мало служити справі національного-духовного 
пробудження нації.

У ті часи українська пісенна творчість поповнилася новими 
творами — піснями січових стрільців, у яких знайшли живий відгук і 
відображення боротьба, світогляд і мета їхньої діяльності.

Ці пісні користувалися великою популярністю серед свідомих 
українців, підносили дух і волю народу в тяжкі часи боротьби!

3. слово вчителя. 
Молодці, діти! ваша пошукова робота має дуже важливе значення. 

Ми дізналися, що Українські січові стрільці залишили нам, нащадкам, 
безцінний скарб — стрілецькі пісні, пісні справжніх лицарів України. 
Хочу лише зазначити, що для січовиків писали пісні багато відомих 
митців, серед яких був іван Франко, василь вишиваний, левко 
лепкий.

а ще чимало талановитих поетів і композиторів було й серед 
самих стрільців. Їхні пісні сповнені почуттям патріотизму, мають 
оригінальний настрій та колорит.

Про обставини народження однієї з найпопулярніших, що їй 
судилася слава стрілецького гімну, ми ознайомимося сьогодні на уроці.

“ой, у лузі червона калина” — стрілецька пісня, яку співають і 
слухають стоячи, створена на вірш Степана чернецького. 
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4. ідейно-художній аналіз пісні “Ой, у лузі червона калина по-
хилилася…”

4.1. Виразне читання пісні “Ой, у лузі червона калина похилилася…”
4.2. Стисле ознайомлення учнів із життям і творчістю С. Чарнецького 

(матеріал для вчителя).
степан Миколайович Чарнецький (21.01.1881 – 02.10.1944) — 

український поет і театральний діяч, який сформувався на ґрунті 
культурного життя Галичини початку ХХ століття. темами, мотивами, 
настроями й образами його поезії співзвучні з творчістю інших 
учасників літературної групи “Молода муза”, до якої належав поет.

Народився в селі Шманьківцях (тепер чортківського району 
тернопільської області). Селянський син, тринадцята дитина в родині 
(батько помер ще до його народження), Степан учився у гімназії, 
навчався у реальній школі, політехнічному інституті. Працював 
інженером-мостобудівником. З 1913 р. — режисер і художній керівник 
українського театру у львові. Деякий час працював у пресі (газети 
“Українське слово”, “Діло”). З 1939 р. — науковий співробітник 
бібліотеки аН УРСР у львові. У збірках поезій “в годині сумерку” 
(1908), “в годині задуми” (1917), “Сумні ідеї” (1920) показав трагічну 
долю галицького селянина, солдата австрійської армії.

частина поезій С. чарнецького пройнята декадентськими 
мотивами. У 1921 р. вийшла збірка фейлетонів і новел Степана 
Миколайовича “Дикий виноград”, які друкувалися під псевдонімом 
тіберій Горобець. чарнецький — автор “Нарису історії українського 
театру в Галичині” (1934), що досі не втратив своєї наукової вартості.

У житті не раз доводилося йому скрутно. “всі дивуються, як він 
живе і чим живе. та ніхто не чув ніколи, щоб він жалувався на важкі 
умови існування... Є в що вдягнутися — добре, нема — обійдеться”, — 
писав про нього П. карманський.

Щоправда, далеко не вся поетична спадщина його зібрана, 
вона розсипана по газетах та журналах і ще чекає свого дослідника. 
виступав С. чарнецький також із новелами та фейлетонами, 
театральними рецензіями, перекладами віршів, п’єс і лібрето опер для 
театру з німецької та польської на українську мову та з української на 
польську. Зокрема, сучасники відзначали його майстерний польський 
переклад вірша і. Франка “як почуєш вночі...”.

Помер С. чарнецький 2 жовтня 1944 року у львові.
4.3. Прослуховування аудіозапису пісні “Ой, у лузі червона калина 

похилилася…”
4.4. Обмін враженнями від прослуханого твору. 

 — чому, на вашу думку, Україна зажурилася?
 — Що символізує калина? які ще образи-символи вам відомі? 
 — Прокоментуйте наступні слова з твору: “Не журися, славна 

Україно, маєш добрий рід”.
 — чому Україна порівнюється з калиною?
 — кого прославляє автор у пісні?
 — З яким ворогом і за що борються січовики?
 — як січовики намагаються розвеселити Україну? Що про це 

сказано у творі?
 — чим прославилися січові стрільці?
 — визначте основну думку пісні.

4.5. Робота в малих групах. “Гронування”. 
Учні підбирають із пісні приклади художніх засобів відповідно 

до завдання групи.
1 група — метафори.
2 група — епітети.
3 група — повтори.
4 група — звертання.
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Повторення:
“а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, 

гей, гей, розвеселимо”;
метафора: “Україна зажурилася”;
звертання: “ червона калино”, “славна Україно”;
епітети: “кривий тан”, “московські кайдани”, “золотистий лан”, 

“буйнесенький вітер”;
риторичні оклики:
“а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!”; “то просла-

вить по всій Україні січових стрільців!”.

Vіі. Узагальнення та систематизація знань.
Бесіда.

 — чому і для чого ми повинні пам’ятати історію рідного краю 
і тих, хто її творив?

 — Для чого писалися стрілецькі пісні?
 — З якою метою січовики йшли воювати?
 — якою стрільці намагалися зробити Україну?
 — Що ми можемо зробити для щасливого майбутнього України?

Vііі. Підбиття підсумків уроку.

1.  Усна рефлексія.
На уроці я…

дізнався…
зрозумів…
навчився…
найбільші труднощі відчув…
не вмів, а тепер умію…
змінив своє ставлення до…
На наступному уроці я хочу…

2. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів.

іХ. Повідомлення домашнього завдання.

1. Обсяг домашнього завдання для обов’язкового виконання:
вивчити напам’ять пісню “ой, у лузі червона калина похилилася…”.

2. Обсяг домашнього завдання для виконання за бажанням:
 для учнів високого рівня навченості:
написати міні-твір “Захисники Батьківщини”, використовуючи в 

ньому цитати зі стрілецької пісні;
 для учнів достатнього рівня навченості:
створити фотоколаж “я і київ”.
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Дата
Клас

Додатковий матеріал 
до уроку

уРОК № 10
тема. “як тебе не любити, києве мій” Д. луценка — популярна 

пісня про столицю України. Патріотичні мотиви, 
героїчний пафос пісень літературного походження.

Мета:  ознайомити учнів із піснею Д. луценка “як тебе не 
любити, києве мій”, формувати навички виразного 
читання, ідейно-художнього аналізу поетичного твору; 
розвивати зв’язне мовлення; виховувати любов до рідного 
краю.

тип уроку:  урок засвоєння нових знань.

Обладнання:  аудіозапис пісні “як тебе не любити, києве мій”, 
слайди із зображенням києва, портрет Д. луценка, 
мультимедійна дошка, фотоколаж “я і київ”.

ХіД УрОкУ

I. Організація початку уроку.
Привітання, перевірка стану готовності учнів до уроку.

іі. актуалізація опорних знань, умінь, навичок.
Методичний прийом “Сніжна грудка”. 
Учитель указує на школяра і говорить: “Слово!”, учень називає 

слово, яке стосується вивченої на попередньому уроці теми. Далі 
вчитель звертається до іншого школяра і говорить: “Речення!”. 
Цей учень називає речення з названим словом. третій формулює 
запитання до цього речення, четвертий дає відповідь на це запитання 
і т. д.

Наприклад.
Слово: Пісня.
Речення: Пісня — це душа народу.
Запитання: які пісні називають літературними?
Відповідь: літературними називають ті пісні, які мають конкрет-

ного автора.

іII. Повідомлення теми, мети та очікуваних результатів уроку.
Учні записують тему уроку в зошити.

іV. Мотивація учіння.

1. Поетична хвилинка.
Здрастуй, рідний Київ,
Біла хмарка тане,
Сонячна пора.
Зацвіли каштани
Біля круч Дніпра.
Теплий вітер віє.
Пахощі весни.
По Дніпру на Київ
Попливли човни.
Сонце мружить ви,
Нас віта добром.
Здрастуй, рідний Київ.
Красень над Дніпром.
  Марія Познанська

2. “Мозкова атака”. 
 —чи потрібні усім українцям знання про київ, його історичне 

минуле?

V. сприйняття та усвідомлення учнями нового матеріалу.

1. розповідь учителя про Д. луценка (слайд із зображенням пор-
трета поета-пісняра).
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Дмитро Омелянович луценко — видатний поет, автор популярних, 
улюблених народом пісень, ніжний і трепетний лірик. Секрет Дмитра 
омеляновича криється у світлі того домашнього вогнища, в якому 
причащалася його юна душа, в маминій пісні і батьковій праці, в 
благословенні білої вишні, яка від колиски навчила дитину дивитися 
на людей і на зорі через свій пречистий цвіт. 

Поет народився 15 жовтня 1921 року в с. Березова Рудка 
Пирятинського Району Полтавської області. Про Березову Руд-
ку — мальовничий куточок України — Дмитро омелянович на-
писав багато чудових поезій. вони подібні до сердечної розмови 
сина зі своїм рідним селом, яке стало його дзвонковою криницею. 
Ще в ранньому дитинстві зачарувала його народна пісня, бо тепла бать-
ківська хата завжди була сповнена сумних і веселих мелодій. Співали їх 
його батьки, люди працьовиті й голосисті. До роботи вставали ні світ ні 
зоря, і для нього, малого, ці передранкові години були найщасливішими. 
Голодомор 1932-33 рр., смерть батька і тяжка нужда загнали чотир-
надцятилітнього Дмитра під землю — в шахти Донбасу. Далі — на-
півголодні студентські роки в києві… 1939 року він йде на дійсну 
військову службу, де і застає його Друга світова війна. Пройшовши 
фронт, де отримав поранення, повертається в інститут. Матеріальна 
скрута і невлаштованість, безквартир’я, пошуки роботи, на якій за-
робіток давав би хоч трохи й морального задоволення, приводили до 
газет “Сільські вісті”, “Молодь України”. а згодом його призначили 
кореспондентом всесоюзного радіо по Україні. Перша збірка “Дарую 
людям пісню” побачила світ 1962 року, коли йому було вже за сорок. 
Що й казати, як для поета — запізнілий дебют. вихід 1-ї ластівки 
благословив сам володимир Сосюра.

Радість і печаль ішли поруч у житті луценкової родини. Раптова 
смерть дорогої доньки лариси — “улюблениці-лелітки”, їй було 
неповних 17 років. а як же його батьківському серцю було витримати, 
пережити цю трагічну втрату? відгукнулося воно першим інфарктом. 
всього поет пережив сім інфарктів. і після кожного повертався до 
повноцінної праці. але був підкошений “мирним атомом” — після 
виступів перед ліквідаторами наслідків аварії на чаеС Дмитро луценко 
практично не виходив з лікарні. Помер від восьмого інфаркту 16 січня 
1989 р. в києві.

На будинку, де живе сім’я поета, висить пам’ятна табличка на його 
честь. а сусіди до цих пір пам’ятають Дмитра луценка, він завжди 
пригощав дітвору цукерками, а бабусям біля під’їзду цілував руки.

вихований українською матір’ю і рідною землею, поет Дмитро 
луценко є палким патріотом України. Його образи взяті із самого 
життя, барви — від квітів, трав і рік, українського неба. Його поезія 
близька кожному, тому й полюбилася людям. вона ж бо про любов, 
отчу землю, вірність, про те, чим живе людина.

Найвідоміші пісні Дмитра луценка — “києве мій”, “Мамина 
вишня”, “осіннє золото”, “Хата моя, біла хата”, “Неспокій”, “ой 
ти річенько”, “Пісня про щастя”, “Зачарована Десна”, “Дорога 
спадщина”, “Фронтовики”, “Сивина”, “Не шуми, калинонько” 
тощо. Поет працював з більшістю популярних композиторів-піснярів, 
зокрема з і. Шамо, л. Ревуцьким, о. Білашем, в. верменичем,  
П. Майбородою, а. Пашкевичем, о. Зуєвим, в. івасюком, і. Покладом, 
С. Сабадашем, о. чухраєм, о. осадчим, о. екімяном. важко знайти 
співака чи співачку 60-х — 80-х років, які б не виконували пісень 
Дмитра омеляновича. виконують їх і сучасні виконавці.

У 1976 році Дмитро луценко та ігор Шамо стали лауреатами 
Шевченківської премії за цілий ряд пісень, в тому числі і за “києве 
мій”. Гроші передали до дитячих будинків києва. За два роки до 
цього Дмитро омелянович отримав звання “Заслужений діяч мистецтв 
України”.
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2. розповідь учителя про історію написання пісні “Як тебе не 
любити, києве мій”
“Як тебе не любити, києве мій” — пісня композитора ігоря 

Шамо на слова поета Дмитра луценка, написана в 1962 році. Пісню 
називають неофіційним гімном києва.

2012 року “Укрпоштою” здійснено спецгасіння на художньому 
немаркованому конверті з нагоди 50-річчя написання пісні “як тебе 
не любити, києве мій”.

якось Дмитро омелянович та співак Юрій Гуляєв ішли весняним 
Хрещатиком, про щось гомоніли. якоїсь миті їхні погляди прикував 
дивовижної краси колір. то на клумбах квітли, палахкотіли канни — 
красиві багряні квіти. Замилувавшись, Юрій Гуляєв звернувся до 
Дмитра луценка з такими словами: “ви — поет, ви можете перелити 
цю красу в слова. а музика знайдеться. Напишіть мені пісню про 
канни — рідкісні квіти...” експромтом спалахнули рядки: “в очі див-
ляться канни...” Поет прийняв замовлення. Щоб дужче надихнутися 
враженнями, вийшов на володимирську гірку. Перед ним в усій красі 
постало справжнісіньке зелене море, яке вигравало ніжними хвилями. 
того ж вечора були написані слова:

Грає море зелене,
Тихий день догора,
Дорогими для мене 
Стали схили Дніпра.

Юрій Гуляєв був першим і, либонь, найкращим виконавцем 
цього твору. він же порадив композиторові маршовий темп змінити 
на вальсовий, щоб пісня краще лягала на його голос...

3. Звучить аудіозапис пісні у виконанні Ю. Гуляєва.

4. Виразне читання пісні “Як тебе не любити, києве мій”.

5. Обмін враженнями від прочитаного твору.
 — яким постає перед ліричним героєм місто київ?
 — У який час доби київ зачаровує своєю красою? Доведіть 

рядками з тексту.
 — як ви розумієте рядки пісні: “буду мріяти й жити на крилах 

надій...”.
 — яку роль відіграють рядки, які повторюються: “як тебе не 

любити, києве мій!”

6. Методичний прийом “асоціативний кущ”.
Учитель. використовуючи вжиті автором у пісні художні засоби, 

змалюйте асоціативний образ нашої столиці.
  “грає море зелене” 
  “схили Дніпра”

київ  “колишуться віти закоханих мрій”
  “в очі дивляться канни”
  “спить натомлене місто мирним, лагідним сном” 
  “вогні, як намисто, розцвіли над Дніпром”
  “вечорів оксамити, мов щастя прибій”

7. Віртуальна мандрівка києвом.
Учитель. чи бували ви в києві? яке враження справило місто на 

вас? (Демонстрація учнями фотоколажу “Я і Київ”.)
Учитель. Місто київ — столиця України. київ з любов’ю назива-

ють і красивим містом, і давнім, і сучасним, і величним. як відомо, 
особливо чарівним місто буває навесні, коли буйна зелень уривається 
у кожен закуток. Усі знають київ як місто квітучих каштанів. весною 
на очах у киян наливаються, ростуть та цвітуть трави й квітки. кияни 
милуються та пишаються своїми парками й бульварами. і хто хоч раз 
побуває у києві, той з великою любов’ю згадує про це місто, хоче 
ще приїхати туди. кияни та гості міста полюбляють прогулюватися 
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по головній вулиці столиці — Хрещатику. а як прикрашає столицю 
могутній Дніпро та мости, перекинуті через нього. У києві збереглися 
унікальні історичні пам’ятники архітектури. Це і софійський собор, 
і києво-Печерська лавра, і фрагменти Золотих воріт, і багато ще со-
борів та церков. (Розповідь супроводжується демонстрацією слайдів із 
зображенням Києва.)

Vі. Узагальнення та систематизація знань.
Творча майстерня. 
Складання сенкану про київ.
київ.
Прекрасний, молодий.
Єднає, зачаровує, квітує.
Серце нашої неньки України.
Столиця.

Vіі. Підбиття підсумків уроку.

1. Усна рефлексія.
На уроці я…

дізнався…
зрозумів…
навчився…
найбільші труднощі відчув…
не вмів, а тепер умію…
змінив своє ставлення до…
На наступному уроці я хочу…

2. Оголошення результатів навчальної діяльності учнів, їх 
мотивація.

VIII. Повідомлення домашнього завдання.

1. Обсяг домашнього завдання для обов’язкового виконання:
 y виразно читати пісню “як тебе не любити, києве мій” 

Д. луценка;
 y підготуватися до написання контрольної роботи.

2. Обсяг домашнього завдання для виконання за бажанням:
виконати ілюстрацію до вивченої пісні “як тебе не любити, 

києве мій”.
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Дата
Клас

Додатковий матеріал 
до уроку

уРОК № 11
тема.  контрольна робота № 1 (літературний диктант і відповіді 

на запитання). календарно-обрядові пісні. Пісні літера-
турного походження.

Мета:  з допомогою запропонованих завдань виявити в учнів 
рівень знань, умінь та навичок з вивченої теми, закрі-
пити їх; розвивати увагу, спритність, рішучість, кмітли-
вість, вміння акумулювати отримані знання; виховувати 
інтерес до наслідків власної праці; пунктуальність, раціо-
нальність у використанні часу.

тип уроку:  урок перевірки і корекції знань, умінь і навичок.

Обладнання:  індивідуальні варіанти карток із завданнями контроль-
ної роботи.

ХіД УрОкУ

і. Організація початку уроку.

1. Привітання, перевірка стану готовності учнів до уроку.

2. Чергові учні роздають контрольні зошити та бланки із завдан-
нями.

іі. Повідомлення теми, мети, завдань уроку та мотивація учіння.

1. Учні записують вид роботи в контрольні зошити.

2. Учитель розподіляє учнів на варіанти, пояснює, за яким прин-
ципом побудовані завдання, якою кількістю балів вони оці-
нюються і як потрібно їх виконувати, наголошує на важли-
вості результатів.

3. слово вчителя. 
Протягом кількох уроків ми вивчали календарно-обрядові пісні 

та пісні літературного походження: знайомилися з провідними мо-
тивами, їхнім змістом, будовою, особливостями, героями. 

Сьогодні ми підводимо підсумки нашої роботи. Не тільки отри-
мані знання, а й увага, зосередженість допоможуть вам отримати 
добрі результати. Бажаю успіху!

ііі. Виконання контрольної роботи.
Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

і варіант
1. Пісня “ой бiжить, біжить мала дівчина” належить до циклу… 
2. тему вітання господаря з доброю новиною, народження Сина 

Божого, оспівано у пісні… 
3. Діти у пісні “ой весна, весна — днем красна” запитують весну:…
4. автором національного гімну “Ще не вмерла України...” є…
5. Популярна пісня Д. луценка має назву…
6. У пісні
 Ой хто, хто Миколая любить,
 Ой хто, хто Миколаю служить
використано художній засіб…

Відповіді на запитання
7. як виникла народна обрядова поезія?
8. Що таке рефрен?
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9. Дайте розгорнуту відповідь на запитання: 
“Що символізує червона калина у пісні С. Чарнецького і Г. Труха 

“Ой, у лузі червона калина похилилася”? 

іі варіант
1. Пісня “ой кувала зозуленька” належить до циклу… 
2. Показ русалки, яка запропонувала дівчині відгадати три за-

гадки, — це тема пісні…
3. Радість народження Христа славиться у пісні…
4. автором духовного гімну “Молитва” є…
5. Слава стрілецького гімну судилася пісні…
6. У пісні

Ой сивая та і зозулечка.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
Усі сади та і облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!

використано художній засіб…

Відповіді на запитання
7. які пісні називають літературними? 
8. Що таке анафора? 
9. Дайте розгорнуту відповідь на запитання: 
“Яка роль колискової пісні в житті людини?”

Vі. Підбиття підсумків уроку.
чергові учні збирають контрольні зошити та бланки із завдан-

нями.

Vіі. Повідомлення домашнього завдання.

1. Обсяг домашнього завдання для обов’язкового виконання:
повторити вивчені терміни з теми “Народні й літературні пісні”.

2. Обсяг домашнього завдання для виконання за бажанням:
 для учнів високого рівня навченості:
скласти і записати пісню на сучасну тему (можна на мотив ві-

домої пісні).


