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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Програму розроблено на підставі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 

23.11.2011 р. № 1392) із врахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04.2011 р. № 462) 

та Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 серпня 2013 р. № 60. Програма для дітей із затримкою психічного розвитку укладена на основі адаптації державних вимог до 

загальноосвітньої підготовки учнів та у відповідності з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів «Зарубіжна література»1. 

Головна мета вивчення предмета «Зарубіжна  література» в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей із затримкою 

психічного розвитку – прилучення учнів до здобутків світової літератури і культури, розвиток творчої особистості (читача), формування в неї 

гуманістичного світогляду, високої моралі, естетичних смаків, а також якостей громадянина України, який усвідомлює свою належність до світової 

спільноти.  

Завдання вивчення світової літератури в основній школі: 

 формування стійкої мотивації до читання художньої літератури, до вивчення світової літератури як скарбниці духовних цінностей 

людства;  

 поглиблення уявлень про специфіку художньої літератури як мистецтва слова;  

 формування читацької та мовленнєвої культури; 

 розвиток умінь і навичок учнів сприймати, аналізувати й інтерпретувати літературний твір у культурному контексті, у зв’язках з іншими 

видами мистецтва, в аспекті актуальних питань сучасності й становлення особистості; 

 активізація інтересу до вивчення іноземних мов у процесі читання творів зарубіжних письменників; 

 формування поваги до різних мов, культур, традицій, толерантного ставлення до всіх народів, народностей, рас і національностей; 

 виховання любові до української мови і літератури як органічної частки світової культури, прагнення до збереження рідної мови, 

національних традицій і цінностей в умовах глобалізації світу; 

 формування духовного світу особистості, її високої моралі, ціннісних орієнтацій;  

 розвиток творчих здібностей, культури спілкування, критичного мислення; 

 формування етичних уявлень та естетичних смаків; 

 розширення культурно-пізнавальних інтересів особистості.  

 

Реалізація головних завдань з опанування навчального предмету ―Зарубіжна література‖ у спеціальній школі тісно переплітається із проведенням 

корекційно-розвиткової роботи, спрямованість якої виражена у наступних корекційно-розвиткових завданнях: 

формувати в учнів із ЗПР позитивну мотивацію до читання і сприймання творів світової літератури, осмислення їх художньої цінності та значення 

у контексті літературних історичних смислів суспільної доби; 

покращувати монологічне і діалогічне мовлення, здатність зв’язно висловлюватися, розширювати словниковий запас; 

розвивати здатність встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, здійснювати аналіз, порівняння художніх образів, характеристик персонажів і їх 

вчинків, подій, явищ у художніх текстах; 

розвивати здатність до довільної організації власної поведінки, емоційно-вольової саморегуляції та самоконтролю; 

                                                 

1 

  Зарубіжна література: програма загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи; автори: О.М. Ніколенко, К.В. Таранік-Ткачук, 

С.П. Фоміна, О.В. Ревнивцева, Т.П. Сегеда, Н.В. Онищенко.  
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цілеспрямоване формування вміння планувати свою діяльність в часі і за змістом, здійснювати контроль процесу та результатів, робити самостійні 

узагальнення у вигляді зв’язних логічних висловлювань, вміти давати пояснення; 

розширення вміння ідентифікувати та називати емоційні стани, риси характеру;  

розвиток сприймання, пам’яті, різних властивостей уваги, уяви та прогностичної функції мислення.  

Читання текстів сприяє оволодінню культурою мовлення, розширенню словникового запасу, покращенню діалогових навичок, розвитку зв’язного 

мовлення, здатності активно використовувати засвоєні, нові й уточнені лексичні поняття при складанні описових розповідей, розповідей із власного досвіду, 

проведенні оцінки та аналізу прочитаного сюжету, здатності висловити власну думку з приводу головної ідеї твору.  

Важливим є завдання розвивати здатність адекватно використовувати у мовленні словесні форми етикету, розширювати соціально-моральну та емоційно-

ціннісну форми активності учнів із ЗПР. 

Домінуючими завданнями у процесі навчання все ж таки залишається  психокорекційний розвиток особистості та емоційно-вольової сфери школярів із 

ЗПР,  що включає: 

формування адекватної самооцінки та позитивного уявлення про себе (особливо у зв’язку із ідентифікацією себе як учня), здатності осмислення себе і 

своєї поведінки, своїх можливостей, переваг, слабких і сильних сторін, перспектив; 

підкріплення мотиваційної сфери; 

оволодіння морально-етичними нормами поведінки; 

розширення соціального досвіду, здатності діяти з опорою на нього, використовувати набуті знання у реальному житті; 

підкріплення і розвиток позитивних особистісних якостей учнів із ЗПР: доброта, чесність, щедрість, справедливість тощо, здатність здійснювати оцінку 

власних вчинків, виявляти паралелі між характером та вчинками персонажів літературного твору і реальним життям.  

Зазначені корекційно-розвиткові завдання грунтуються на характерних для категорії дітей із затримкою психічного розвитку особистісних та 

поведінкових проявах. Ці прояви відображаються у труднощах навчальної діяльності, як провідному виді діяльності. Вони зумовлені не лише недостатньою 

продуктивністю розумових дій (абстрагуванням, аналізу, узагальненням) та зниженням здатності до встановлення причинно-наслідкових зв’язків, але і низькою 

соціально-комунікативної та мотиваційно-особистісної зрілості. Окрім того, що учням із ЗПР притаманна особлива ригідність, інертність мислення, 

домінування практичного мислення над понятійним, недостатність самоконтролю у процесі виконання навчальних завдань, на передній план у них  виступає 

зниження стійкості навчального інтересу та недостатня сформованість мотивації до навчальної діяльності. Вони демонструють труднощі планування й 

організації складних видів діяльності; уникання завдань, що вимагають тривалих розумових зусиль, забудькуватість, швидку втомлюваність і зниження 

працездатності вцілому. Їх розлади поведінкової та емоційно-вольової саморегуляції проявляються в імпульсивності, заповільненості або ж, навпаки, 

передчасності адаптивного поведінкового відгуку-реакції у навчальних ситуаціях. Відмічається слабка психоемоційну стійкість при неуспішному виконанні 

завдання; низька самооцінка, невпевненість у собі; труднощі побудови та регуляції ефективної соціально-комунікативної взаємодії у колективі ровесників.  

Страждає довільність психічних процесів, зумовлена порушенням стійкості уваги, труднощами утримання слухової уваги на матеріалі, що не 

підкріплений візуальними подразниками, зниженням якості вибірковості уваги.  

Таким чином, мета та завдання змісту освіти дітей із затримкою психічного розвитку трансформуються водночас і через призму особливостей їх 

психічного розвитку, і через пріоритети сучасної освіти, реалізуючись у визначеній корекційній спрямованості. Тому мова іде про навчально-корекційний 

процес, що проводитися заради включення учнів із ЗПР в активну соціо-комунікативну дійсність життя. Вчитель враховує особистісно-психологічні 

особливості школярів із ЗПР задля ефективного опрацювання тем навчального предмета «Зарубіжна література». У процесі навчання він постійно заохочує 

звернення до власного «Я», власних переживань, до використання життєвого досвіду в контексті осмислення літературного тексту на рівні, доступного дитині, 

враховуючи її індивідуально-типологічні особливості та на основі набутого нею досвіду, вмінь, знань.   

Структура програми.  Програма зі світової літератури для 8-9 класів містить: 

1) «Пояснювальну записку», у якій визначена нормативна база, мета і завдання предмета, змістові лінії та їх реалізація в програмі, основні підходи і 

принципи викладання зарубіжної літератури у спеціальній школі;  

2) розподіл годин за кожним класом (загальна кількість годин на рік, кількість годин на текстуальне вивчення творів (за розділами), розвиток 

мовлення, позакласне читання, резервний час); 
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3) зміст навчального матеріалу, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів (за класами і розділами) та спрямованість корекційно-

розвивальної роботи;   

4) перелік творів для вивчення напам'ять (до кожного класу); 

5) «Список творів для додаткового читання (для уроків позакласного читання і уроків із резервного часу)» – додаток 1;  

6) «Сучасна науково-методична література для вчителя» - додаток 2.  

У програмі реалізовано нову структуру літературної освіти, яка затверджена відповідними нормативними документами: Концепція літературної 

освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.01.2011 р. № 58) і новий Державний  стандарт базової і повної загальної 

середньої освіти. Курс світової літератури в 11-річній загальноосвітній школі поділено на три етапи: 5-7 класи – прилучення до читання, 8-9 класи – 

системне читання. Вивчення світової літератури в 5 – 7 класах побудовано на поєднанні проблемно-тематичного і жанрового принципів; у 8 – 9 

класах – історико-літературного і  жанрово-родового  принципів. Така структура дає можливість вивчати твори світової літератури не тільки за 

хронологією, а й за принципом концентричного розширення (від простого – до складного, від початкових уявлень про літературне явище або творчість 

письменника – до поглиблення знань про них). Нова структура літературної освіти реалізує принцип перспективності в навчанні, дає можливість учням 

повертатися до того чи іншого письменника або етапу літератури в різні періоди, виховує у школярів повагу до книги, потребу йти поруч з улюбленими 

творами й митцями протягом подальшого життя.  

Згідно з новою структурою літературної освіти у 8-9 класах в учнів із затримкою психічного розвитку мають бути сформовані основні вміння й 

навички роботи з художнім твором, початкові уявлення про творчість письменників, окремі жанри, елементи змісту і форми, їх взаємозв’язок, загальні 

уявлення про перебіг літературного процесу.  

Перелік художніх творів для вивчення в 8-9 класах укладений відповідно до вікових особливостей дітей на підставі рекомендацій науковців, 

учителів, психологів, бібліотекарів, а також результатів досліджень кола дитячого і підліткового читання школярів різних вікових категорій.  

Програма є основою для календарно-тематичного та поурочного планування, в якому вчитель, враховуючи запропоновану кількість годин на 

вивчення тем у межах розділу, розподіляє години на вивчення художніх творів і види навчальної діяльності, планує види роботи, що спрямовані на 

опанування змісту матеріалу та формування вмінь і навичок учнів, опрацювання різних рубрик програми. Це дасть можливість вчителеві вільно і творчо 

підійти до реалізації програми в кожному класі, врахувати інтереси й рівень підготовки учнів, конкретні умови викладання (наявність художніх текстів; 

використання інформаційно-комунікаційних технологій, знання української мови і літератури, історії та інших предметів; підготовка до контрольного 

оцінювання тощо).   

Програма містить обов’язковий і варіативний компоненти (відповідно 80% : 20%). У кожному класі запропоновано теми й твори для 

обов’язкового текстуального вивчення, у тому числі поетичні твори для вивчення напам’ять. Варіативний компонент забезпечується можливістю вибору 

(вчителем і учнями) творів у межах обов’язкових тем, а також для уроків вивчення сучасної літератури, розвитку мовлення, позакласного читання і для 

уроків із резервного часу. Вибір учнів (в окремих розділах і темах програми) вимагає від учителя відповідного планування уроків, творчості, врахування 

читацьких інтересів молоді, здатності йти поруч зі своїми вихованцями, допомагати формуванню їхніх духовних потреб та естетичних смаків у сучасний 

період.    

Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти програма із зарубіжної літератури для 8-9 класів забезпечує  

формування літературної компетентності, яка передбачає:  

1. розуміння учнями із затримкою психічного розвитку літератури як невід’ємної частини національної і світової художньої культури;  

2. усвідомлення специфіки літератури як мистецтва слова, її гуманістичного потенціалу і місця в системі інших видів мистецтва;  

3. знання літературних творів, обов’язкових для вивчення, ключових етапів і явищ літературного процесу, основних світоглядних позицій видатних 

письменників, усвідомлення їхнього внеску в скарбницю світової культури;  

4. оволодіння основними літературознавчими поняттями й застосування їх у процесі аналізу та інтерпретації творів;  

5. формування якостей творчого читача та розвиток читацького досвіду; 

6. уміння і навички створення усних і письмових робіт різних жанрів;  

7. уміння орієнтуватися у світі художньої літератури і культури (класичної і  сучасної), оцінювати художню вартість творів, порівнювати їх (у 
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різних перекладах; в оригіналах і перекладах, переспівах; втілення  в інших видах мистецтва тощо). 

   Підкреслимо, що навчальний процес дітей із затримкою психічного розвитку, в тому числі й реалізація завдання формування літературної 

компетентності, повинен відбуватися із урахування особистісно-психологічних особливостей цієї категорії дітей та з опорою на спрямованість 

корекційно-розвиткової роботи. Наприклад, важливим є те, що формування літературної компетентності та її складників тісно пов’язано із 

формуванням комунікативної компетентності, розвитком умінь і навичок володіння учнями із затримкою психічного розвитку українською мовою, 

видами мовленнєвої діяльності, основами культури усного і писемного мовлення.  

Викладання зарубіжної літератури в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для дітей із затримкою психічного розвитку здійснюється 

українською мовою. Твори зарубіжних письменників у курсі зарубіжної літератури вивчаються в українських перекладах.  

У «Державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів» реалізовано компетентнісний підхід, що полягає у комплексному їх 

формулюванні – до кожного розділу програми з метою системного формування компетенцій і компетентностей учнів, актуалізації вивченого і постійного 

закріплення, поглиблення, розвитку набутих знань, умінь, навичок, підготовки до контрольного оцінювання. Для створення можливості ефективного 

засвоєння цих вимог учнями із затримкою психічного розвитку і зважаючи на особливості їх психічної діяльності, вчитель надає необхідну їм допомогу у 

процесі роботи над літературним твором. Діти із ЗПР часто відволікаються, розгублюються, неспроможні зосередитися на завданні, пригадати вивчене, 

самостійно здійснити аналіз, зробити висновок про прочитане тощо. Беручи до уваги їх пізнавально-особистісну незрілість, педагог виконує додаткову 

опорну і заохочуючу роль, своєчасно приходить на допомогу, є коректним, терплячим, обходиться без нарікань, зауважень. 

У програмі із зарубіжної літератури для 8-9 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку 

реалізовано цілісний підхід до вивчення художніх творів. До програми введено невеликий обсяг художніх текстів (відповідно до вікових та 

психологічних особливостей учнів із ЗПР), які школярі мають прочитати повністю, але з допомогою вчителя, маючи змогу осягнути їх як неподільну 

художню цілість. Художній твір, прочитаний у повному обсязі (повільно, уважно, творчо), дає можливість отримати цілісне естетичне та емоційне 

враження, спонукати роботу думки й уяви, сформувати вміння й навички читацької культури.  

У той же час з рештою творів діти із ЗПР знайомляться частково:  вчитель знайомить дітей із загальним змістом твору (якщо він досить великий за 

обсягом), а учні читають виділені фрагменти тексту, які допоможуть скласти характеристику персонажа, охарактеризувати художні засоби, бачити 

художні деталі тощо. Важливо, щоб загальний зміст твору був зрозумілий дітям, без чого аналіз його деталей не матиме сенсу.  

Програма із зарубіжної літератури побудована на підставі діяльнісного підходу, що є ключовим для всієї базової і повної загальної середньої 

освіти. Досягнення належного рівня сформованості вмінь учнів у всіх видах читацької діяльності, якостей творчого читача, опанування сучасного світу 

через здобутки художньої літератури, культуру різних країн і народів – основний результат вивчення зарубіжної літератури в школі.  

У програмі відображено чотири змістові лінії літературного компонента Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: 

емоційно-ціннісну, літературознавчу, культурологічну, компаративну. П’ята змістова лінія — корекційно-розвиткова. 

Емоційно-ціннісна лінія забезпечує розкриття гуманістичного потенціалу та естетичної цінності творів зарубіжної літератури. Емоційно-ціннісна 

лінія спрямована на формування духовно-емоційного світу учнів, їх етичних позицій, світоглядних уявлень і переконань, а також на розвиток інтересу 

учнів до художньої літератури, розширення кола їхнього читання, розвитку вмінь і навичок читацької діяльності.  

Емоційно-ціннісна лінія втілена передусім у змісті навчального матеріалу. До програми вміщено популярні твори для дітей та юнацтва 

(актуального морального змісту, про національні події, характери, традиції; пригодницькі, детективні, фантастичні, казкові тощо) – для 8-9 класів.  

Зміст навчального матеріалу в програмі розподілено за розділами й темами, що є актуальними для учнів відповідно до їхніх вікових особливостей. 

У межах кожного розділу й теми виокремлено етичні й естетичні проблеми (аспекти), в анотаціях увиразнено ціннісні характеристики літературних 

творів (тематика і проблематика, зміст і засоби створення образів, художні особливості та ін.), підкреслено внесок письменників у скарбницю зарубіжної 

літератури й культури, популярність їхніх творів за різних часів.   

Вивчення літератури в кожному класі завершує спеціальний розділ «Сучасна література», в якому представлені твори різних жанрів, популярні в 

різних країнах і пов’язані з проблемами сучасної молоді, тенденціями розвитку сучасного літературного процесу і культури загалом. Розширення кола 

сучасної літератури в програмі відбувається поступово: від нескладних творів казкового, пригодницького, фантастичного змісту до творів більш 

складних і за своїм обсягом, і за жанрово-стильовими особливостями, і за проблематикою (моральною, загальнокультурною, історичною, суспільно 
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значущою тощо). Сучасна література має підготувати учнів до входження в сучасний світ, допомогти інтегруватися в соціокультурне середовище.  

На вивчення творів сучасної літератури виділено достатню кількість годин для текстуального вивчення, при потребі можливе їх збільшення за 

рахунок годин для уроків позакласного читання і резервного часу. Розділ «Сучасна література» в кожному класі розрахований на живий діалог учителя й 

учнів, на постійне оновлення переліку творів із урахуванням тенденцій сучасної літератури й культури, розвитку зв’язків України з іншими країнами та 

орієнтацією на входження до світової спільноти. 

Літературознавча лінія передбачає вивчення літературних творів у єдності змісту і форми, оволодіння учнями основними літературознавчими 

поняттями й застосування їх у процесі аналізу й інтерпретації художніх творів; розгляд літературних творів, явищ і фактів у контексті літературного 

процесу; виявлення специфіки літературних напрямів, течій у розвитку світової літератури; розкриття поетикальних (у тому числі жанрово-стильових) 

особливостей художніх творів; ознайомлення учнів із загальними принципами художнього перекладу, необхідними для текстуальної роботи з 

перекладною літературою.  

Літературознавча лінія втілена у змісті навчального матеріалу і в спеціальній  рубриці «Теорія літератури» (ТЛ), що супроводжує кожний розділ 

програми і де зазначені основні поняття й терміни, які мають знати учні й використовувати їх у процесі аналізу й інтерпретації художніх текстів. 

Літературознавчі терміни й поняття подано в програмі за принципами науковості (відповідно до розвитку сучасного літературознавства),  послідовності 

(від простих до складних) й концентричності (від елементарних уявлень до їх поглиблення, від загальних понять до їх різновидів і т.д.). 

Культурологічна лінія сприяє усвідомленню художньої літератури як важливого складника мистецтва; ознайомленню учнів із фундаментальними 

цінностями світової художньої культури; розкриттю особливостей творів, літературних явищ і фактів у широкому культурному контексті; висвітленню 

зв’язків літератури з філософією, міфологією, фольклором, звичаями, віруваннями, культурними традиціями різних народів і національностей; 

розширенню ерудиції учнів, вихованню їхньої загальної культури, поваги до національних і світових традицій, толерантного ставлення до представників 

різних культур, віросповідань, рас і національностей.  

Культурологічна лінія втілена у відповідній рубриці програми «Література і культура» (ЛК), що супроводжує кожний розділ. У рубриці 

«Література і культура» розкрито зв’язки літератури з іншими видами мистецтва, філософією, міфологією; втілення літературних творів у живописі, 

музиці, кіно тощо; подано інформацію про літературні музеї, визначні культурні явища різних країн і народів та ін. Зміст даної рубрики має орієнтовний 

характер, учитель може на власний розсуд використати запропонований культурологічний контекст, розширити його за рахунок іншого матеріалу. 

Компаративна лінія забезпечує порівняння літературних творів, явищ і фактів, що належать до різних літератур; встановлення зв’язків поміж 

українською та зарубіжними літературами (генетичних, контактних, типологічних та ін.); розгляд традиційних тем, сюжетів, мотивів, образів у різних 

літературах; увиразнення особливостей української культури й літератури  на тлі світової; демонстрацію лексичного багатства і невичерпних 

стилістичних можливостей української мови.  

Компаративна лінія реалізована в програмі у рубриці «Елементи компаративістики» (ЕК), поданої до кожного розділу програми. Рубрика 

«Елементи компаративістики» забезпечує цілісність уявлень учнів про художню літературу та її місце в системі мистецтва і культури, міжпредметні 

зв’язки (української та зарубіжної літератур, зарубіжної літератури та історії (української, всесвітньої), зарубіжної літератури та мови (української, 

іноземної) та ін.). Зміст цієї рубрики програми може бути творчо використаний учителем на тих уроках, які, на його думку, якнайкраще дають підстави 

для компаративних студій, формування в учнів відповідних умінь і навичок. Крім зазначених у програмі компаративних паралелей, учитель може вдатися 

й до інших, розширити зміст рубрики, але обов’язково з урахуванням вікових особливостей учнів, їх знань з інших предметів, фонових знань тощо.  

Згідно з Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти всі освітні галузі повинні мати українознавче спрямування, що 

безпосередньо стосується літературного компонента галузі «Мови і літератури», до якого належить предмет «Зарубіжна література». У зв’язку з цим у 

рубриці «Україна і світ» висвітлено взаємозв’язки української та зарубіжних літератур, зв’язки зарубіжних письменників з Україною, особливості 

втілення української теми в їхніх творах, літературні музеї України та інших країн, здобутки українських письменників та перекладачів творів 

зарубіжних авторів, багатство української мови й літератури на тлі світової культури. Рубрика «Україна і світ» сприятиме національній самоідентифікації  

учнів із затримкою психічного розвитку, усвідомленню ними національних цінностей та необхідності їх збереження і примноження в умовах глобалізації 

світу.  

Етапи літературної освіти відрізняються принципами відбору літературних текстів, змістом навчального матеріалу, державними вимогами до рівня 
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загальноосвітньої підготовки учнів, але поміж ними існує тісний зв’язок і наступність.   

Літературні явища презентуються учням 8-9 класів у перебігу літературного процесу, у розвитку національних літератур та їхніх взаємозв’язках, у 

широкому контексті культури. У 8–9 класах учні знайомляться з основними етапами літературного процесу на тлі світової культури, зі специфічними 

особливостями різних родів і жанрів літератури в хронологічній послідовності, навчаються розрізняти різні жанри, аналізують та інтерпретують художні 

твори не тільки в аспекті їхньої проблематики, а й художньої вартості. Твори, запропоновані для вивчення в програмі із зарубіжної літератури, 

відповідають віковим особливостям учням, вони не є надто об’ємними і складними для сприймання.  

У 8–9 класах вияскравлюється індивідуальність учнів, відбувається активний процес формування їхнього світогляду, громадянської позиції, 

національної ідентичності, пошуку місця в сучасному світі. Тому вивчення «золотого» фонду класики і сучасних зарубіжних творів актуального змісту 

сприятиме становленню особистісних якостей сучасної молоді.  

Корекційно-розвиткова лінія – це сукупність форм, методів та напрямів навчально-корекційної роботи з дітьми із особливими освітніми 

потребами, які визначаються індивідуальними особливостями їх психофізичного розвитку та забезпечують створення умов для засвоєння учнями 

навчального матеріалу. 

Корекційно-розвиткова робота – це комплекс заходів з системного психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами у 

процесі навчання та виховання, спрямованого на корекцію порушень у дітей із затримкою психічного розвитку шляхом розвитку пізнавальної діяльності, 

емоційно-вольової сфери, мовлення, особистості дитини в цілому. 

Корекційно-розвиткова робота з дітьми із затримкою психічного розвитку передбачає реалізацію основних її напрямів у навчально-виховному 

процесі: розвиток пізнавальної діяльності, мовлення, емоційно-вольової сфери, особистості.  

Корекційно-розвиткова лінія окреслює реалізацію низки завдань, спрямованих на удосконалення вмінь здійснювати узагальнення на основі 

прочитаного твору, функціонально використовувати при читанні засоби художньої виразності, розуміти та коментувати вчинки персонажів, спостерігати 

за авторським вибором словника під час діалогів, описів природи. Окремі завдання покликані удосконалювати техніку читання дитини із затримкою 

психічного розвитку, покращувати монологічні та діалогічні навички, сприяти усуненню мовленнєвих недоліків тощо. Зміст цієї лінії також охоплює 

завдання, спрямовані на корекцію емоційно-вольової сфери  та особистість дитини із ЗПР. Це своєрідне передбачення тих морально-етичних, суспільно 

важливих виховних компетенцій, які можуть прищеплюватися дитині в результаті вивчення того чи іншого художнього тексту і які допоможуть їй 

повноцінно жити в соціумі у майбутньому. 

Завдання вивчення літератури у 8–9 класах (системне читання): 
- дати уявлення про основні літературні епохи, напрями, течії в контексті вітчизняної та світової культури;  

- розкрити жанрово-родовий поділ літератури, навчити розрізняти твори різних родів і жанрів у їхній специфіці;  

- поглибити вміння аналізу та інтерпретації творів літератури із застосуванням основних теоретичних понять;  

- сформувати в учнів уміння виокремлювати компоненти змісту й форми, установлювати зв’язки поміж окремими компонентами твору, 

визначати їхні функції в тексті; 

- навчити школярів зіставляти різні літературні твори, явища, визначати їхню художню своєрідність; 

- сприяти самоствердженню учнів, виробленню в них моральних якостей, громадянської позиції; 

- розвивати вміння й навички зв’язного мовлення (із застосуванням аргументації, елементів дискусії, оцінки щодо прочитаного та ін.); 

- виховувати естетичні почуття та емоції, формувати здібність отримувати естетичне задоволення від прочитаного.   

Вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах – творчий процес, у якому вчитель та учні є повноправними партнерами й 

учасниками культурного діалогу, який має зробити книжку невід’ємною частиною життя нового покоління громадян України у XXI ст., прокласти їм 

шлях до цивілізованого світу через здобутки художньої літератури різних країн і народів, слугувати збереженню миру й  загальнолюдських цінностей.  
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ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

8 клас 

Усього – 70 годин; 

текстуальне вивчення творів – 56 годин; 

розвиток мовлення – 4 години; 

позакласне читання – 4 години; 

резервний час – 6 години.  

 

№ Зміст навчального матеріалу Державні вимоги  

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів 
(за розділами) 

Спрямованість корекційно-розвивальної 

роботи 

1 ВСТУП  
Література і культура. Роди літератури 

(епос, лірика, драма), їхні характерні 

ознаки. Літературний процес. Основні 

літературні епохи, напрями,  течії, 

специфіка їхнього розвитку в  різних 

країнах.  

(ТЛ) Рід літератури, епос, лірика, драма. 

Початкові поняття про  літературний 

напрям, літературну течію.  

(ЛК) Своєрідність культури різних країн, 

народів, національностей.  

(УС) Взаємозв’язки української і 

зарубіжних літератур. 

(ЕК) Порівняння ознак епосу, лірики, драми.    

 

Учень (учениця): 
має уявлення про поняття «культура» і «література», 

«літературний процес»; 

з допомогою вчителя називає основні епохи 

(періоди) літературного процесу в різних країнах; 

має уявлення про поняття «літературний напрям», 

«літературна течія», розрізняє їх (як ціле та 

часткове); 

з допомогою вчителя дає визначення понять «рід 

літератури», «епос», «лірика», «драма», називає їхні 

характерні ознаки, з допомогою вчителя 

демонструє прикладами з прочитаних творів. 

 

Формувати вміння виділяти суттєві ознаки, 

відмінності, характеристики основних 

літературних понять. 

Розширювати здатність оперувати 

поняттями «культура», «література», 

«літературний процес», «літературна течі», 

«рід літератури». 

Розвивати здатність формулювати визначення 

поняття, опираючись на його характерні 

ознаки. 

Розширювати позитивний досвід читача; 

Формувати вміння наводити приклади, 

опираючись на свій попередній досвід читача; 

Розвивати навичок зосередження уваги, 

розширювати об’єм уваги. 
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2 СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК 

ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО 

ЛІТЕРАТУРИ 
Загальнокультурне значення священних 

книг народів світу, найвідоміші з них. 

Священні книги як вихідна основа світових 

релігій, етичних уявлень, мистецтва різних 

народів.  

Веди (огляд). Веди як пам’ятка 

індоєвропейської словесності II-I тис. до 

н.е. Образи ведійської міфології (боги, 

напівбоги, герої, ворожі сили, символи та 

ін.). Космогонічні міфи Вед.  

Біблія. Старий Заповіт (Створення світу. 

Каїн і Авель. 10 заповідей). Новий 

Заповіт (Євангеліє – 2-3 розділи за 

вибором учителя). Біблія як основа двох 

релігій – юдейської і християнської. Зв'язок 

Біблії з історією і міфологією. Структура 

Біблії, її складники. Ключові ідеї та образи 

Старого і Нового Заповітів. Морально-

філософський зміст біблійних сюжетів і 

образів.   

Коран (огляд). Коран – головна книга 

ісламу. Побудова Корану, охоплення в 

ньому різних сфер людського життя.    

(ТЛ) Поглиблення понять про міф, 

міфологічний образ.   

(ЛК) Утілення сюжетів і образів 

священних книг людства у мистецтві 

(література, живопис, музика, скульптура, 

архітектура, кіно та ін.).  

(УС) Звернення українських письменників до 

образів, сюжетів, мотивів Біблії, Корану. 

Визначні пам’ятки християнства та 

ісламу в Україні й за кордоном.   

(ЕК) Схожість і відмінність між Біблією і 

Кораном як пам’ятками культури.  

 

 

Учень (учениця):  
має уявлення про найвідоміші священні книги 

людства та про їхнє значення для розвитку світових 

релігій, культури, мистецтва; 

з допомогою навідних питань розповідає про 

походження та побудову Вед, Біблії, Корану;  

має уявлення про основні міфи (їхні різновиди) 

священних книг – Вед, Біблії, Корану;  

відповідно до заданого вчителем алгоритму 

переказує фрагменти окремих міфологічних 

сюжетів (передбачені програмою); 

характеризує за планом міфологічні образи, 

символи, що трапляються в сюжетах священних 

книг;  

пояснює окремі вислови зі священних книг;  

за допомогою вчителя порівнює священні книги 

людства як пам’ятки культури – Білію і Коран, 

виявляючи схожість і відмінності між ними; 

має уявлення і називає 1-2 твори українських і 

зарубіжних письменників, які зверталися до образів, 

сюжетів, мотивів священних книг; 

за допомогою навідних питань розкриває 

особливості відображення сюжетів і образів 

священних книг у творах світового мистецтва – 

живопис, музика, кіно та ін. (1-2 твори за вибором);  

має уявлення про визначні пам’ятки християнства та 

ісламу в Україні й за  кордоном, про особливості 

культури, втілення ідей, сюжетів і образів 

священних книг.   

   

 

 

 

 

 

Формувати позитивну мотивацію та інтерес 

до читання і сприймання міфів священних книг 

народів світу та осмислення їх художньої 

цінності. 

Збагачувати лексичний запас поняттями 

―міф‖, ―міфологічний образ‖, ―мотив‖, ―тема‖. 

 

Продовжувати розвивати вміння виділяти 

основні ознаки та властивості при здійсненні 

порівняння чи складанні описової розповіді. 

 

Розвивати вміння аналізувати зміст міфів, їх 

образів, тем, мотивів та сюжетів; 

встановлювати різноманітні зв’язки між 

предметами, вчинками героїв та подіями, які 

описані у міфі. 

 

Розвивати зв’язне мовлення шляхом 

розповідання та переказування міфологічного 

сюжету. 

 

Розширювати здатність давати пояснення й 

обґрунтування у відповідь на запитання 

вчителя. 
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3 АНТИЧНІСТЬ 
Поняття про античність, її хронологічні 

межі. Основні етапи, роди і жанри античної 

літератури.  

Специфіка розвитку літератури в Давній 

Греції і в Давньому Римі. Концепція 

людини і світу в античній   літературі (ідея 

гармонії тілесного і духовного, любов до 

життя в усіх його проявах, відкриття світу, 

героїчне служіння, катарсис, поєднання 

реального і міфологічного та ін.).  

Давньогрецька міфологія. Основні цикли 

давньогрецьких міфів. Міфологічна основа 

героїчного епосу.  

Міфи троянського циклу. Троя. Паріс 

викрадає Єлену. Облога Трої. Смерть 

Ахілла. Троянський кінь (2-3 за вибором 

учителя). Відображення історичних подій у 

міфах троянського циклу. Ключові образи 

циклу, їхній гуманістичний зміст. 

Міфологічні символи (яблуко розбрату, 

троянський кінь та ін.).  

Гомер. «Іліада» (огляд). «Двобій Ахілла і 

Гектора» (пісня 22, вірші140-410), «Пріам 

у Ахілла» (пісня 24, вірші 470-670). Гомер 

та його значення в історії розвитку 

європейських літератур. Міфологічна 

основа гомерівського епосу. Образи Ахілла 

і Гектора. Гуманістичний зміст «Іліади». 

Катарсис.   

Особливості розвитку  і види лірики в 

Давній Греції.    

Тіртей (VII ст. до н.е.). «Добре вмирати 

тому…». Ідея захисту рідної країни в елегії. 

Античний ідеал героя. Авторська позиція.   

Сапфо (VII-VI ст. до н.е.). «До Афродіти» 

(«Барвношатна владарко, Афродіто…). 

Звернення у вірші до Афродіти – богині 

кохання. Образ ліричної героїні, глибина її 

почуттів і переживань.  

Давньогрецький театр, його характерні 

особливості, роль в античному суспільстві. 

Основні жанри давньогрецької  драми – 

трагедія і комедія.  

Есхіл (бл. 525-бл. 456 рр. до н.е.). 

«Прометей закутий». Значення творчості 

Учень (учениця): 
має уявлення про загальні особливості розвитку 

античної літератури;  

називає видатних представників античної 

літератури, має уявлення про їхній внесок в історію 

світової культури; 

за допомогою вчителя висвітлює концепцію 

людини і світу в античній літературі, показує її 

втілення у прочитаних творах; 

має уявлення про основні цикли давньогрецьких 

міфів (троянський, фіванський, про аргонавтів), їхні 

ключові міфологічні образи і сюжети;  

з опорою на план переказує сюжети троянських 

міфів, передбачених програмою; 

з допомогою вчителя характеризує центральні 

міфологічні образи й символи троянського циклу; 

має уявлення про основні факти життя і творчості 

митців; 

за допомогою вчителя розкриває специфіку 

втілення міфологічних образів і сюжетів у творах 

античних авторів; 

має уявлення про поняття «героїчний епос», 

«елегія», «ода», «трагедія», їхні характерні ознаки, 

які виявляє у прочитаних текстах; 

знає визначення поняття «віршовий розмір», за 

допомогою вчителя виявляє гекзаметр і пентаметр у 

прочитаних творах; 

 

має уявлення про загальні особливості розвитку 

лірики, епосу і драми в добу античності;  

може визначити художні конфлікти в прочитаних 

творах;  

за заданим алгоритмом характеризує образи 

Ахілла, Гектора («Іліада» Гомера), Прометея 

(«Прометей закутий» Есхіла), Енея («Енеїда» 

Вергілія); 

за допомогою вчителя встановлює схожість і 

відмінності міфологічних образів та їхнім 

утіленням у літературних творах (на прикладі 

прочитаних текстів);  

розкриває специфіку втілення вічних образів 

античності в зарубіжній і українській літературі, у 

творах світового мистецтва (на прикладі 1-2 творів 

за вибором); 

має уявлення про відомих українських перекладачів 

творів античності та про їхній внесок у розвиток 

 

Формувати поняття «античність», ―ода‖, 

―елегія‖, «героїчний епос», «катарсис», 

«міфологічний символ», «лірика», «трагедія», 

«віршовий розмір». 

 

Розвивати здатність до довільної організації 

власної поведінки та планування своєї 

активності при оформленні відповіді на 

запитання вчителя. 

Вправлятися у відповідях на запитання 

вчителя за змістом прочитаних творів 

античних авторів.  

Формувати вміння виявляти особливості, 

характеризувати, оцінювати образи героїв у 

прочитаних текстах,   

 

аналізує вірші поетів з акцентом на розкриття 

античних ідеалів, авторської позиції; 

 

Розвивати вміння визначати спільне і відмінне 

у сюжетах, образах, поняттях. 

 

Розвивати вміння розрізняти вчинки 

персонажів міфів, відділяти позитивне від 

негативного, співчутливо ставитися до 

персонажів, які потребують допомоги та радіти 

разом із позитивними героями. 

Заохочувати висловлення емоційної реакції на 

зміст прослуханого та прочитаного тексту, 

виявляти й називати свої почуття.  

Сприяти усвідомленню морально-етичних 

людських  цінностей свободи, самопожертви, 

служіння, любові до рідної країни на прикладі 

сюжетів . 
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4  

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 
Середньовіччя як доба, її хронологічні межі 

й специфічні ознаки в історії європейських і 

східних літератур. Вплив релігії, філософії 

на літературу і культуру в добу 

Середньовіччя. Основні жанри 

середньовічної літератури на Заході й 

Сході. 

Особливості розвитку китайської лірики 

епохи Тан.   

Лі Бо (701-762). «Печаль на яшмовому 

ганку», «Призахідне сонце навіює думки 

про гори», «Сосна біля південної галереї» 

(1-2 за вибором учителя). Основні теми і 

мотиви лірики митця. Вплив даосизму на 

його світогляд. Своєрідність пейзажів Лі 

Бо, втілення в них краси природи і 

духовного життя.  

Ду Фу (712-770). «Пісня про хліб і шовк», 

«Весняний краєвид», «Подорожуючи, 

вночі описую почуття» (1-2 за вибором 

учителя). Зв'язок поезії Ду Фу з 

історичною реальністю. Вплив 

конфуціанства на його світогляд. 

Національні образи,  символи в ліриці 

митця. Образ ліричного героя, його 

сприйняття життя і природи, почуття, мрії, 

ідеали, дума про батьківщину.  

Золота доба персько-таджицької лірики, її 

характерні особливості, видатні 

представники. 

Омар Хайям (бл. 1048-після 1122). Рубаї. 

Лаконізм і  місткість жанру рубаї. Основні 

теми і мотиви творчості Омара Хайяма.  

Література  середньовічної Європи: основні 

тенденції і жанрово-тематичне розмаїття.  

«Пісня про Роланда» (X ст.) (2-3 розділи 

за вибором учителя).  Історична основа 

твору і поетичне переосмислення в ньому 

реальних подій. Патріотичні ідеї в «Пісні 

про Роланда». Образна система (Роланд, 

Ганелон, Карл та ін.). Елементи фольклору. 

Особливості поетичної мови твору.  

Аліг’єрі Данте (1265-1321). Сонет 11 («В 

своїх очах вона несе кохання…»). Данте 

 

Учень (учениця): 
має уявлення про хронологічні межі доби 

Середньовіччя, основні ознаки й тенденції розвитку 

середньовічних літератур Заходу і Сходу; 

називає видатних представників середньовічної 

літератури Заходу і Сходу, їхній внесок у розвиток 

світової культури;  

має уявлення про історичний і культурний контекст 

розвитку середньовічних літератур; за допомогою 

вчителя розповідає про основні віхи життя й 

творчості письменників (твори яких передбачені 

для текстуального вивчення);  

 

знає ключові періоди й жанри середньовічної 

літератури на Заході та Сході; 

дає визначення жанрів «героїчний епос» 

(середньовічний), «рубаї», «сонет», за допомогою 

вчителя виділяє їхні жанрові ознаки у прочитаних 

творах; 

 

за допомогою вчителя визначає символи та їхній 

прихований зміст у творах поетів;  

з опорою на план характеризує образ ліричного 

героя у текстах, рекомендованих програмою; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

має уявлення про історичну основу «Пісні про 

Роланда» та особливості її художнього втілення у 

творі; 

за допомогою вчителя переказує, аналізує й 

інтерпретує окремі частини (епізоди) «Пісні про 

Роланда»;   

за заданим алгоритмом характеризує образи 

персонажів «Пісні про Роланда» (Роланд, Карл, 

Ганелон), визначає засоби їхнього художнього 

зображення (на прикладі уривків із тексту); 

висловлює власне ставлення до персонажів та їхніх 

 

 

Сприяти позитивному уявленню учнів із ЗПР 

про себе, як про читача. Формувати мотивацію 

до вивчення літературних творів Середньовіччя 

та  їх історичного контексту; 

 

Продовжувати розвивати вміння зв’язно 

висловлюватися, використовуючи епітети, 

порівняння, метафори. 

 

 

 

Розвивати вміння висловлювати власне 

ставлення до дій персонажів, обґрунтувати 

його, робити висновок, оцінювати є дії героїв.  

Розвивати здатність здійснювати аналіз та 

порівняння художніх образів, характеристик 

персонажів і їх вчинків, подій, явищ у 

художніх текстах; 

Поглиблювати інтерес до прочитаного за 

рахунок вираження свого емоційного 

сприймання образів та динаміки сюжету у 

тексті. 

 

 

 

 

 

 

  

Продовжувати розвивати вміння 

використовувати різноманітні мовленнєві 

засоби для виразного читання чи переказу 

тексту: інтонація, темп, гучність, тембр, 

чіткість. 

 

Формувати вміння складати описово-

порівняльну розповідь, збагачувати 

словниковий запас прикметниками на 

позначення рис характеру, особистісних 

якостей, емоційних переживань. 
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5 ВІДРОДЖЕННЯ 
Епоха Відродження (Ренесансу) в Європі. 

Гуманізм. Культ античності. Характерні 

риси ренесансної культури і літератури.  

Франческо Петрарка (1304-1374). Сонети 

№ 61, 132. Історія кохання в сонетах Ф. 

Петрарки. Образ ліричного героя і героїні. 

Втілення гуманістичних ідеалів у поезії 

митця. Структура сонетів Ф. Петрарки.  

Вільям Шекспір (1564-1616). Сонети № 

66, 116, 130.  Виняткова роль В. Шекспіра в 

розвитку англійської національної 

літератури і світового мистецтва. Основні 

теми сонетів В. Шекспіра – кохання до 

Смаглявої леді, дружба. Відображення 

внутрішнього світу ренесансної людини 

(через описи природи, змалювання сили 

почуттів та ін.). Художні особливості 

сонетів В. Шекспіра.  

Трагедія «Ромео і Джульєтта» В. 

Шекспіра. Історія створення. Конфлікт 

справжнього почуття і забобонів. 

Оспівування чистого пристрасного кохання 

Ромео і Джульєтти, вплив кохання на 

людську особистість (зміни в характерах 

головних героїв, їхня еволюція). Проблема 

життя і смерті. Трактування фіналу. 

Гуманістична цінність трагедії В. Шекспіра, 

її популярність серед різних поколінь.   

Мігель де Сервантес Сааведра (1547-

1616). «Дон Кіхот»  I частина (огляд, 2-3 

розділи за вибором учителя). Історія 

створення роману, його зв’язок із 

лицарськими романами, пародійний 

характер. Особливості сюжету і композиції 

твору. Конфлікт високих прагнень Дон 

Кіхота і буденної дійсності, неможливості 

реалізації ідеалів героя. Дон Кіхот і Санчо 

Панса – парні образи, у яких утілено високу 

мрію і прагматизм. «Донкіхотство». Синтез 

різних жанрових ознак у романі (героїчного 

епосу, лицарського, авантюрно-

пригодницького, філософського роману, 

пародії). Широта філософського змісту 

твору, можливість його різних тлумачень. 

Популярність вічних образів до сьогодні.  

 

Учень (учениця): 
має уявлення про хронологічні межі Відродження, 

особливості світоглядного перевороту того часу, 

історичний і культурний контекст, роль античності 

в розвитку літератури; 

за допомогою вчителя визначає риси гуманізму в 

літературних творах доби Відродження; 

розповідає про ключові віхи життя й творчості 

митців; 

дає визначення поняття «сонет», за допомогою 

вчителя виявляє особливості його структури у 

творах Ф. Петрарки і В. Шекспіра; 

за допомогою вчителя визначає провідні теми, 

мотиви в ліричних творах письменників (сонетах); 

за заданим алгоритмом характеризує образ 

ліричного героя у сонетах (Ф. Петрарки, 

В. Шекспіра); 

з опорою на план зіставляє образи героїнь у сонетах 

митців; 

 

має уявлення про загальнолюдський зміст вічних 

образів ренесансних творів (Ромео і Джульєтта, Дон 

Кіхот і Санчо Панса); 

має уявлення про жанрові особливості творів 

(«Ромео і Джульєтта», «Дон Кіхот»); 

за допомогою вчителя аналізує ліричні твори 

(цілісно), драматичні і прозові твори (в окремих 

частинах і цілісно); 

за допомогою вчителя розкриває особливості 

художньої мови творів (в оригіналах і  перекладах), 

наводить відповідні приклади, цитати; 

 

має уявлення про відомих українських перекладачів 

творів доби Відродження. 

   

 

 

Закріплювати розуміння понять ―сонет‖, 

―тема‖, ―мотив‖, ―підтекст‖, ―персонаж‖, 

―художній образ‖, ―кульмінаційний момент‖, 

―художня деталь‖, ―ліричний герой‖. 

 

Розвивати здатність робити самостійні 

узагальнення з приводу основної теми чи 

проблеми художнього твору у вигляді зв’язних 

логічних висловлювань. 

Збагачувати словник прикметниками, 

користуватися ними при складанні описової 

характеристики портрету персонажа. 

 

 

 

Підсилювати мотивацію до читання фрагментів 

творів шляхом проведення паралелі між подіями 

твору і реальним досвідом школярів. 

Розвивати зв’язне мовлення у процесі складання 

розповіді про свої окремі факти біографії 

письменників, при складанні характристики 

персонажів чи аналізуючи ліричні, прозові твори. 

Продовжувати формувати навички аналізу 

художніх образів, характеристик персонажів і 

їх вчинків, подій за навідними питаннями 

вчителя чи за заданим алгоритмом. 

Вчити висловлювати своє ставлення та свої 

переживання з приводу подій, описаних у 

художньому творі, та вчинків головних героїв.  

Вчити називати почуття головних героїв.  
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6 БАРОКО І КЛАСИЦИЗМ 

 

Бароко як доба і художній напрям у 

європейській літературі й мистецтві. 

Видатні представники європейського 

бароко та їхні здобутки (огляд).  

Із лірики європейського бароко. Луїс де 

Гонгора-і-Арготе «Галерник» або Джонн 

Донн «Щоб мучить мене…» (1 вірш за 

вибором учителя) 

 

Луїс де Гонгора-і-Арготе (1561-1627). 

«Галерник». Втілення у вірші провідних 

тем барокової літератури: людина і Доля, 

блукання людини у Всесвіті, залежність від 

вищих сил, драматизм духовного життя. 

Символіка твору. Образ ліричного героя.  

Джонн Донн (1572-1631). «Священні 

сонети» (19-й сонет «Щоб мучить 

мене…»).Напруга почуттів ліричного 

героя. Символіка. Поетична мова.   

 

Історичні умови, філософське та естетичні 

підґрунтя класицизму. Характерні ознаки 

класицизму як художнього напряму.  

Мольєр (1622-1673). «Міщанин-

шляхтич». Мольєр – майстер 

класицистичної комедії. Художнє 

новаторство Мольєра у драматургії, вплив 

його відкриттів на світове театральне 

мистецтво. Історія створення комедії 

«Міщанин-шляхтич». Тематика і 

проблематика твору, його загальнолюдське 

значення. Основні образи комедії (пан 

Журден, пані Журден, граф Дорант, 

графиня Дорімена, Клеонт та ін.).  Засоби 

комічного (гумор, іронія, сатира, сарказм).  

 

(ТЛ) Поглиблення понять про вірш 

(філософський). Комедія, сатира, сарказм. 

Поглиблення понять про гумор, іронію. 

(ЛК) Бароко в різних видах мистецтва 

(живопис, архітектура, музика, паркове 

мистецтво та ін.).  

(УС) Бароко в Україні. Класицизм у різних 

видах мистецтва (живопис, архітектура, 

 

Учень (учениця):  
має уявлення про провідні ознаки бароко як 

художнього напряму;  

за допомогою вчителя розкриває специфіку 

барокового світосприйняття у прочитаних творах; 

за допомогою вчителя виявляє у поетичному тексті 

провідні теми, ідеї, символи бароко, розкриває їхній 

філософський зміст; 

за зразком аналізує образ ліричного героя вірша, за 

допомогою вчителя виявляє засоби його створення 

(монолог, риторичні питання, заглиблення у 

внутрішній світ, епітети, метафори та ін.), наводить 

відповідні цитати; 

 

 

має уявлення про чинники формування класицизму 

як літературного напряму (історичні, філософські, 

естетичні) та про основні ознаки класицизму; 

демонструє їх на прикладі комедії Мольєра 

«Міщанин-шляхтич», а також на прикладі творів (1-

2 за вибором) класицистичного мистецтва 

(живопису, архітектури та ін.);   

відрізняє  поняття «комедія» і «трагедія» (що 

вивчалося раніше); 

виявляє ознаки комедії у творі Мольєра «Міщанин-

шляхтич»;  

за допомогою вчителя називає основні теми і 

проблеми в комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»; 

за зразком характеризує персонажів комедії 

«Міщанин-шляхтич» (окремо і в порівнянні); 

має уявлення про поняття «сатира», «сарказм», 

знаходить їх приклади разом з іншими видами 

комічного (гумор, іронія), за допомогою вчителя 

встановлює роль у тексті; 

розуміє сутність морального уроку, втіленого 

митцем  засобами комедії;  

має уявлення про зв'язок комедії Мольєра з 

народним мистецтвом.   

 

 

 

 

Розширювати словниковий запас синонімами, 

антонімами, омонімами, фразеологізмами, 

стимулювати використання їх при аналізі 

художнього твору, визначенні особливостей 

художніх образів, почуттів, емоцій, думок. 

 

Продовжувати формувати навичку читання з 

використанням різноманітних засобів 

виразності — інтонування, логічних наголосів, 

тембру, темпу тощо; 

 

Розширювати здатність встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки між діями 

персонажів та подіями сюжету художнього 

твору. 

 

Формувати навички самоконтролю у процесі 

читання поетичного твору; 

Розвивати здатність до розуміння 

прихованого смислу, підтексту, переносного 

значення слів, гумору, сатири, метафор, 

символізму образів; 

 

Розвивати тривалість зосередження слухової 

уваги при сприйманні поетичних творів на 

слух; 

 

Покращувати діалогові навички при 

обговоренні проблематики сюжету художнього 

твору. 

 

Стимулювати висловлювання власної думки з 

приводу тих чи інших вчинків героів твору за 

посередництвом звернення до власного 

досвіду. 

 

Підкріплювати і розвивати позитивні 

особистісні якості учнів із ЗПР: доброта, 

чесність, щедрість, справедливість тощо, 

здатність здійснювати оцінку власних вчинків, 

виявляти паралелі між характером та вчинками 

персонажів літературного твору і реальним 

життям. 
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7 ЛІТЕРАТУРА XX-XXI СТ.  
У ПОШУКАХ СЕБЕ І ВИСОКОГО 

ПОЛЬОТУ 

 

Антуан де Сент-Екзюпері (1900-1944). 

«Маленький принц». Людські взаємини, 

моральні цінності в казці-притчі 

«Маленький принц». Філософський зміст 

твору. Художні образи.  

(1-2 сучасні твори за вибором учнів і 

вчителя) 

Річард Бах (нар. 1936). «Чайка Джонатан 

Лівінгстон».  Сюжет твору Р. Баха як 

філософська метафора людського буття. 

Алегоричні образи повісті. Утілення 

прагнення до високої мети в образі чайки 

Джонатана. Художній конфлікт і 

можливість його подолання. Ознаки притчі 

у творі.  

Космовська Барбара (нар. 1958). «Буба», 

«Буба: мертвий сезон» (1 за вибором). 

Художній світ Б. Космовської. Батьки – 

діти, діди – онуки. Ідея поваги й любові до 

людини. Сімейні цінності у творі.  

Марина Аромштам (нар. 1960). «Коли 

відпочивають янголи». Учителька 

(Марсем) та її учні: два погляди на один 

світ. Моральні проблеми (сімейні драми, 

перше кохання, конфлікти батьків і дітей, 

пошуки шляху в житті та ін.) та їхнє 

осмислення у творі.  

 (ТЛ) Поглиблення понять про метафору, 

алегорію. Притча.    

(ЛК) Сучасні літературно-художні видання 

творів зарубіжної літератури.  

(УС) Українські перекладачі творів 

зарубіжної класики і сучасної літератури.  

(ЕК) Порівняння образів персонажів.  

 

 

 

Учень (учениця): 
за допомогою вчителя виявляє актуальність 

порушених письменниками тем і проблем; 

за допомогою вчителя визначає особливості сюжету 

і композиції творів, їхні жанрові ознаки;  

за заданим зразком характеризує головних 

персонажів твору; 

називає жанрові ознаки прочитаних творів; 

розуміє поняття «символ», знаходить у прочитаних 

творах символи і за допомогою вчителя розкриває 

їхній зміст;  

зіставляє персонажів творів; 

розповідає про свої улюблені книжки, пояснює свій 

вибір, визначає їхні художні ознаки. 

 

 

 

 

 

Розвивати вміння давати пояснення діям і 

переживанням персонажів; 

 

Продовжувати тренувати навички виразного 

читання та здатність переказувати основні 

події твору. 

 

Збагачувати словниковий запас різними 

частинами мови на позначення рис характеру, 

особистісних якостей, емоційних переживань, 

моральних цінностей.  

 

Розвивати зв’язне мовлення, складати описову, 

описово-порівняльну розповідь, зіставляючи 

персонажів твору. 

Розширювати здатність висловлювати власні 

судження з приводу тематики, сюжету, 

основної ідеї твору, його моральної 

проблематики.  

Уточнити смислове і лексичне значення 

понять, що відображають тему взаємин, 

стосунків, моральних цінностей між 

персонажами. Вчити давати пояснення, 

наприклад, що таке ―дружба‖, ―добро‖, 

―повага‖, ―любов‖, ―милосердя‖ тощо. 
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8 ПІДСУМКИ 
Узагальнення і систематизація навчального 

матеріалу.  

 

 

 

 

 

 

 

Завершення ІІ семестру (+ 6 год. резерв) 

Учень (учениця): 
має уявлення про основні епохи, напрями (їхні 

ознаки) літературного процесу від античності до 

XVII ст.; 

за допомогою вчителя аналізує та інтерпретує 

твори письменників у контексті літературних 

напрямів і культури доби;  

має уявлення про основні літературознавчі поняття, 

що вивчалися протягом 5-8 класу, застосовує їх у 

процесі аналізу й інтерпретації тексту;  

за допомогою вчителя визначає жанрові ознаки, 

специфіку образів, оповіді, мови пропонованих для 

вивчення творів; 

за допомогою вчителя порівнює твори різних видів 

мистецтва, твори українських і зарубіжних авторів.   

 

Закріплювати здатність виявляти і називати 

риси характерів головних персонажів 

художнього твору. 

 

Продовжувати розширювати вміння учнів 

ідентифікувати та називати емоційні стани, риси 

характеру;  

 

Стимулювати активне використання засвоєних, 

нових й уточнених лексичних понять при 

складанні розповідей різного типу і при 

переказі. 

Вправлятися в умінні аналізувати, оцінювати й 

описувати моральні якості, вчинки і 

взаємостосунки героїв творів. 

9 Для вивчення напам’ять 
Омар Хайям (2-3 рубаї за вибором учня) 

Ф. Петрарка. Сонет № 61 

В. Шекспір. Сонет № 66 

  

 

 



 16 

 

9 клас 

Усього – 70 годин; 

текстуальне вивчення творів – 58 годин; 

розвиток мовлення – 4 години; 

позакласне читання – 2 години; 

резервний час – 6 години.  

 

№№ Зміст навчального матеріалу Державні вимоги  

до рівня загальноосвітньої підготовки учнів 
(за розділами)  

Спрямованість корекційно-розвивальної 

роботи 

1 ВСТУП 
Роди і жанри літератури. Літературні 

жанри і стилі. Перехідні явища в 

літературі.  

(ТЛ) Жанр, стиль.   

(ЛК) Жанри і стилі як органічні елементи 

культури. Загальне і національне в 

структурі жанрів і стилів.  

 (УС) Жанрово-стильові тенденції в 

українській та зарубіжних  літературах 

на етапах літературного процесу.   

(ЕК) Специфіка жанрів у різних 

національних літературах (оповідання, 

роман, сонет та ін.). Розмаїття 

індивідуальних стилів митців.  

Учень (учениця):  
має уявлення про поняття «жанр», розуміє його 

зв’язок із родовим поділом літератури;  

називає жанри, які належать до різних родів (епос, 

лірика, драма), а також міжродові утворення 

(наприклад, балада, поема та ін.); 

за допомогою вчителя визначає жанрові ознаки 

творів різних жанрів (на прикладі прочитаних 

текстів); 

дає визначення поняття «стиль», розрізняє стилі 

загальні (епох, напрямів, течій) та індивідуальні 

(стилі письменників); 

має уявлення про складники стилю (тематика, 

образотворчість, сюжетно-композиційні особливості, 

поетична мова);  

за допомогою вчителя визначає стильову своєрідність 

творів;  

порівнює окремі жанри в національних літературах 

(на прикладі прочитаних творів); 

розкриває особливості індивідуальних стилів митців 

(на прикладі прочитаних творів).  

 

Уточнювати значення вже засвоєних понять 

з теорії літератури (наприклад, ―жанр‖, 

―стиль‖, ―художній образ‖, ―рід‖ тощо). 

 

Розширювати розуміння цінності читання, 

значення літератури як мистецтва та роль 

художніх перекладів. 

 

Спонукати робити самостійні зв’язні 

висловлювання при відповіді на питання 

вчителя. 
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2  

ПРОСВІТНИЦТВО 
 Історичні умови та провідні ідеї 

Просвітництва. Вплив філософії на 

літературу й культуру доби. Художні 

напрями  (просвітницький класицизм, 

просвітницький реалізм, сентименталізм).  

Джонатан Свіфт (1667-1745). «Мандри 

Лемюеля Гуллівера» (1 частина). Історія 

створення твору, зумовлена інтересом 

суспільства до географічних відкриттів і 

пошуками шляхів зміни суспільства. 

Просвітницькі ідеї у творі. Образ 

Гуллівера як втілення концепції нової 

людини. Жанрова своєрідність роману 

(поєднання реалістичних елементів і 

соціальної фантастики). Засоби комічного 

(гумор, іронія, сатира, сарказм). Езопова 

мова.  

Йоганн Вольфганг Ґете (1749-1832). 

«Вільшаний король»,  «Травнева 

пісня». Роль Й.В. Ґете в історії 

Просвітництва. Нове розуміння природи у 

ліриці Й.В. Ґете. Міфологічний зміст 

образів вірша «Вільшаний король». Ідея 

кохання і щастя у «Травневій пісні», 

ознаки фольклору.      

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер (1759-

1805). «До радості». Просвітницька ідея 

об’єднання людства в оді «До радості» Ф. 

Шиллера. Пафос твору, який став гімном 

Євросоюзу.  

 (ТЛ) Поглиблення понять про роман, оду. 

Композиція.  

(ЛК) Європейське мистецтво доби 

Просвітництва.  

(УС) Ідеї Просвітництва в Україні.    

(ЕК) Порівняння оригіналів і художніх 

перекладів (у фрагментах і цілісно за 

умови володіння учнями іноземною 

мовою). 

 

 

 

Учень (учениця): 
має уявлення про чинники (історичні, філософські, 

естетичні) розвитку європейської літератури доби 

Просвітництва; 

має уявлення про основні художні напрями розвитку 

літератури й мистецтва Просвітництва, називає їхні 

ознаки, демонструє прикладами з прочитаних текстів 

і творів мистецтва (за вибором);  

має уявлення про ключові ідеї Просвітництва, виявляє 

їх у прочитаних творах; 

знає видатних митців доби Просвітництва (Дж. Свіфт, 

Й.В.  Ґете, Ф. Шиллер та ін.), має уявлення про їхнє 

значення в культурному перевороті доби; 

за допомогою вчителя визначає особливості сюжету і 

композиції роману Дж. Свіфта «Мандри Гуллівера»; 

за допомогою навідних питань розкриває жанрову 

своєрідність роману «Мандри Гуллівера»  (поєднання 

реалістичних елементів і соціальної фантастики);  

з опорою на підказки виявляє специфіку езопової мови 

Дж. Свіфта; 

за допомогою вчителя характеризує образ Гуллівера 

як тип людини нового часу (активної, мислячої, 

енергійної), визначає художні засоби його створення; 

знаходить у романі Дж. Свіфта приклади гумору, 

іронії, сатири, сарказму, розуміє їхні функції у творі; 

за допомогою вчителя розкриває нове розуміння 

природи у ліричних творах Й.В. Ґете; 

пояснює, чому ода «До радості» стала гімном 

Євросоюзу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розвивати виразність читання, 

розширювати словниковий запас, формувати 

здатність зв’язно формулювати власну 

думку.  

Сприяти активності використання нових 

та засвоєних лексичних понять при 

формулюванні відповіді на питання вчителя, 

при складанні розповіді чи переказі. 

Удосконалювати вміння словесно 

характеризувати особливості сюжету, образи 

персонажів, їх вчинки. 

Продовжувати розвивати вміння учнів 

ідентифікувати та називати емоційні стани, 

риси характеру;  

Вчити здійснювати порівняння, 

виділяти головну думку, узагальнювати і 

робити висновки. 

Розширювати здатність до 

самоконтролю при прочитанні творів,  до 

планування своєї діяльності. 
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3 РОМАНТИЗМ 
Історичні, естетичні, філософські чинники 

розвитку романтизму. Основні ознаки 

романтизму як напряму в літературі й 

мистецтві. Романтизм у різних країнах.  

Генріх Гейне (1797-1856). «Книга 

пісень» («На півночі кедр одинокий…», 

«Не знаю, що стало зо мною…», «Коли 

розлучаються двоє…»). Специфіка 

німецького романтизму і творчість Г. 

Гейне. «Книга пісень»: особливості 

композиції збірки, образ ліричного героя, 

фольклорні елементи (образи,  мотиви, 

символи, жанрові ознаки пісні та ін.). 

Утілення високого почуття кохання у 

віршах митця. Особливості поетичної 

мови творів.    

Джордж Ноел Гордон Байрон (1788-

1824). «Хотів би жити знов у горах…», 

«Мій дух як ніч…». Поема «Мазепа» 

або «Паломництво Чайльд Гарольда». 
Вплив творчості Дж. Байрона на розвиток 

романтизму в Європі. Протиставлення 

мрії і дійсності у ліриці поета. Фольклорні 

і біблійні мотиви у віршах Дж. Байрона.  

Українська тема в поемі «Мазепа». 

Специфіка зображення образу гетьмана у 

творі (монолог героя, романтичний 

пейзаж як засіб увиразнення образу, 

динаміка образу та ін.). 

Відображення духовного життя 

особистості, історії та культури Європи в 

поемі «Паломництво Чайльд Гарольда». 

Герой і автор: схожість і відмінність. 

Особливості віршової організації поеми 

(спенсерова строфа).  

 

 

 ВЗАЄМОДІЯ РОМАНТИЗМУ І 

РЕАЛІЗМУ 

Олександр Сергійович Пушкін (1799-

1837). Лірика (До А.П. Керн («Я 

пам’ятаю мить чудову…»), «Я вас 

кохав…», «Я пам’ятник собі поставив 

незотлінний…»). «Євгеній Онєгін».  
Значення творчості О.С. Пушкіна для 

Учень (учениця): 
має уявлення про специфічні ознаки романтизму як 

художнього напряму в літературі й мистецтві, 

чинники його розвитку (історичні, естетичні, 

філософські), національну специфіку в різних 

країнах; 

за заданим алгоритмом розповідає про основні віхи 

життя і творчості митців, їхній внесок у духовну 

скарбницю національних літератур і світу; 

за допомогою вчителя визначає провідні теми й 

мотиви ліричних творів письменників-романтиків; 

за схемою аналізує романтичні образи, засоби їхнього 

створення; 

знаходить у тексті, називає і за допомогою вчителя 

розкриває зміст романтичних символів; 

відзначає зв’язок романтичних творів із фольклором, 

знаходить відповідні елементи (образи, символи, 

мотиви, жанрові ознаки тощо); 

за допомогою учителя відзначає зв’язок творів із 

традиціями світової культури (Біблією, філософією, 

мистецтвом тощо); 

за схемою аналізує (цілісно) ліричні вірші поетів-

романтиків, поему («Мазепа» або «Паломництво 

Чайльд Гарольда» Дж. Байрона); 

за допомогою вчителя виявляє жанрові ознаки поеми і 

роману доби романтизму і взаємодії романтизму із 

реалізмом (на прикладі творів Дж. Байрона, О.С. 

Пушкіна, М.Ю. Лермонтова); 

 

з допомогою вчителя визначає особливості віршового 

розміру, строфічної організації поетичних творів (на 

прикладах прочитаних текстів);  

 

з опорою на план-схему виявляє схожість і відмінності 

в підходах митців у розкритті теми «пам’ятника» 

(Горацій, О.С. Пушкін); 

з допомогою вчителя порівнює образи Євгенія 

Онєгіна і Печоріна;  

має уявлення і розповідає про роль України в житті і 

творчості митців, пояснює посилення інтересу Європи 

до України в добу романтизму; 

 

розуміє відкритість романтизму як художнього 

напряму, його взаємодію з іншими напрямами, з 

допомогою вчителя демонструє формування 

реалістичних тенденцій у межах романтизму (на 

 

Стимулювати інтерес до читання, 

заохочувати обговорювати прочитане, 

відповідати на питання вчителя стосовно 

сюжету і своїх вражень. 

Уточнювати і розширювати розуміння 

семантики лексичних понять, що 

зустрічаються при ознайомленні із тими чи 

іншими художніми творами. 

Розвивати здатність давати пояснення, 

висловлювати свою думку стосовно вчинків 

та характерів героїв. 

Розвивати функцію уяви. 

Збагачення активного словника описовими 

поняттями на позначення різних емоційних 

станів, переживань, опису природи; 

Стимулювати інтерес до авторської позиції 

та засобів її вираження у творі, спонукати 

проводити паралелі із реальним життям і 

описуваною хронологією подій у 

художньому творі. 

Продовжувати вчити знаходити схоже і 

відмінне, розуміти прихований зміст, 

символічне значення образів та назви твору. 

Розвивати пам’ять: вчити відтворювати  

хронологію сюжету, переказувати 

прослуханий або прочитаний твір. 
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4 РЕАЛІЗМ 
Поняття про реалізм та історія його 

формування. Характерні ознаки реалізму 

як літературного напряму (зв'язок із 

дійсністю, аналітизм, типовість образів і 

ситуацій, розкриття впливу соціального 

середовища на людину,  критичний пафос, 

дослідження життя суспільства, 

психологізм  та ін.). Взаємодія реалізму з 

іншими напрямами XIX ст. (романтизмом, 

натуралізмом).  

Оноре де Бальзак (1799-1850). «Гобсек».  

Основні віхи творчості та особливості 

світогляду письменника. «Людська 

комедія»: історія написання, художня 

структура, тематика і проблематика, 

образи. Повість «Гобсек» у структурі 

«Людської комедії». Сюжетно-

композиційні особливості твору 

(«розповідь у розповіді»). Багатогранність 

образу Гобсека (як соціального типу доби, 

як філософа та ін.), засоби його створення 

(портрет, психологічна деталь, монолог, 

вчинки, філософське ставлення до життя 

та ін.).  

Микола Васильович Гоголь (1809-1852). 

Петербурзький етап життя і творчості 

письменника.  

«Ревізор». Творча історія п’єси. Образи 

чиновників. Образ Хлєстакова та його 

динаміка. Засоби комічного у творі. 

Специфіка художнього конфлікту і жанру 

п’єси.  

«Шинель». Цикл петербурзьких повістей: 

основні теми і проблеми. Побутовий, 

психологічний і філософський плани 

повісті «Шинель». Особливості сюжету і 

композиції. Образ Башмачкіна та засоби 

його створення. Образ столиці (як чужого 

й ворожого для людини простору). 

Трактування фіналу, значення елементів 

фантастики в реалістичному творі. 

Художнє новаторство М.В. Гоголя у 

розробленні теми «маленької людини».  

 

 (ТЛ) Поглиблення понять про образ 

 

Учень (учениця): 
має уявлення про поняття «реалізм», його провідні 

ознаки, за допомогою вчителя виявляє їх у 

прочитаних творах; 

розуміє особливості взаємодії реалізму з іншими 

напрямами XIX століття (романтизмом, 

натуралізмом); 

розповідає про основні віхи життя й творчості митців;  

за допомогою навідних питань розкриває особливості 

світогляду письменників; 

визначає актуальні проблеми, теми творів; 

з опорою на підказки встановлює сюжетно-

композиційні особливості творів;  

за допомогою вчителя аналізує прочитані тексті 

цілісно і в окремих фрагментах;  

За заданою схемою аналізує образи персонажів як 

типові з визначенням засобів їхнього створення 

(портрет, психологічні деталі, інтер’єр, мова, 

стосунки із середовищем, з іншими персонажами 

тощо); 

має уявлення про поняття «психологізм», та як він 

проявляється в прочитаних творах; 

за допомогою вчителя інтерпретує вчинки 

персонажів, дає їм власну оцінку, висловлює 

судження щодо певних ситуацій, аргументує свою 

позицію прикладами, цитатами з текстів;  

 

за допомогою вчителя розкриває специфіку 

аналітичного підходу письменників до зображення 

дійсності (зображення людини у зв’язках із 

середовищем, змалювання різних верств суспільства, 

точність деталей і описів тощо); 

розповідає про зв’язки письменників із Україною, 

увічнення їхньої пам’яті в музеях і пам’ятниках, 

утілення образів і сюжетів їхніх книг у творах 

мистецтва;  

за допомогою вчителя порівнює особливості втілення 

теми грошей та їхнього згубного впливу на людину й 

суспільство у творчості О. де Бальзака і М.В. Гоголя 

(на прикладі прочитаних творів).  

 

 

 

Розвивати здатність проводити оцінку й 

аналіз прочитаного тексту, давати 

характеристику вчинкам і характерам 

головних героїв, встановлювати та 

інтерпретувати причинно-наслідкові зв’язки 

у  тексті. 

 

Продовжувати формувати вміння 

використовувати цитати, план з метою 

аналізу образу персонажів, добирати в тексті 

приклади для розкриття пунктів цього плану. 

 

Розширювати здатність висловлювати своє 

ставлення та свої переживання з приводу 

подій, описаних у художньому творі, та 

вчинків головних героїв. 

Сприяти покращенню усвідомленості 

учнями своєї ролі читача та Підсилювати 

усвідомлення зв’язку прочитаного із 

реальним життям та зі своїми 

переживаннями стосовно сюжету. 
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5  

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДРАМАТУРГІЇ  

КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. 
«Стара» і «нова драма». Зміни в 

драматургії кінця XIX – початку XX ст. 

Генрік Ібсен (1828-1906). «Ляльковий 

дім».   
Роль Г. Ібсена в розвитку світової 

драматургії, його новаторство. 

«Ляльковий дім» як соціально-

психологічна драма. Особливості 

драматичного конфлікту та розвиток 

сценічної дії (зовнішньої і внутрішньої). 

Композиція п’єси. Образна система. 

Підтекст. Символіка. Відкритість фіналу. 

Бернард Шоу (1856-1950). «Пігмаліон». 

Особливості світогляду Б. Шоу. 

Специфіка втілення античного міфу у 

п’єсі «Пігмаліон». Динаміка образу Елізи 

Дулітл. Ідеї  «одухотворення» людини і 

життя засобами мистецтва, збереження 

національної культури, розвитку мови.  

 

 

(ТЛ) «Нова драма», ібсенізм.    

(ЛК) Утілення драматичних творів Г. Ібсена 

і Б. Шоу в театрі, кіно. 

(УС) Українські перекладачі творів 

зарубіжної літератури кінця XIX- 

початку XX ст. 

(ЕК) Порівняння особливостей «старої» і 

«нової драми», образів персонажів.  

 

Учень (учениця): 
за допомогою вчителя виявляє у творах письменників 

провідні проблеми, теми, мотиви; 

характеризує художні образи, виявляє в тексті 

художні засоби їхнього створення; 

за зразком аналізує твори у єдності змісту та форми; 

 

обговорює твори письменників; 

розповідає про основні віхи життя і творчості митців;  

має уявлення про українські переклади творів; за 

зразком порівнює особливості «старої» і «нової 

драми»;  

під керівництвом вчителя здійснює пошуково-

дослідницьку діяльність у галузі літератури (збирання 

відомостей про письменників, систематизація фактів, 

аналіз окремих літературних явищ, підготовка 

повідомлення, презентації тощо); 

користується літературознавчими словниками, 

енциклопедіями та іншими видами джерел (зокрема 

нтернет-ресурсами).  

 

 

 

Розвивати вміння виразно читати фрагменти 

прозового чи віршованого художнього твору 

із застосування адекватних засобів 

інтонаційної виразності. 

Продовжувати розвивати здатність 

здійснювати аналіз і синтез  інформації, 

формулюючи власну думку у зв’язних і 

послідовних  граматичних конструкціях; 

складати описово-порівняльну розповідь без 

опори на зразок. 

Покращувати здатність порівнювати, 

виділяти головне, узагальнювати у відповіді, 

задавати питання. 

 

 

Розвивати здатність виявляти і називати 

риси характерів головних персонажів 

художнього твору. 

 

Збагачувати словник прикметниками, 

дієсловами, дієприкметниковими та 

дієприслівниковими зворотами при складанні 

розповіді, характеристики, висловлюванні 

власного судження з приводу літературного 

твору, що вивчається. 
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6 ЛІТЕРАТУРА XX-XXI СТ.  
ЖИТТЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА 

 (1-2 твори за вибором учнів і вчителя) 

Шолом-Алейхем (1859-1916). «Тев’є-

молочар». Тема історичного зламу, який 

пройшов крізь долю людини і народу на 

межі XIX-XX ст. Образна система твору. 

Філософські проблеми. Народний гумор. 

Сучасні інтерпретації твору в театрі, кіно 

та інших видах мистецтва.  

Михайло Опанасович Булгаков (1891-

1940). «Собаче серце». Українські 

сторінки життя і творчості 

М.О. Булгакова. М.О. Булгаков і влада, 

трагедія митця. «Собаче серце» як 

метафора соціальних експериментів 

революційної доби. Конфлікт натовпу, 

масової свідомості та інтелекту, культури. 

Персонажі-«двійники» (Шариков – 

Швондер).  

Рей Дуглас Бредбері (нар. 1920). «451° за 

Фаренгейтом». Тривога за майбутнє 

суспільства в романі-антиутопії «451 за 

Фаренгейтом». Тема знецінення культури. 

Провідні мотиви твору – книги (читання), 

пожежі, тотального контролю, 

інакомислення тощо. Натовп і влада. 

Важке прозріння особистості в 

тоталітарному суспільстві.  

Гарпер Лі (нар. 1926). «Убити 

пересмішника».  
Проблема входження молоді в дорослий 

світ, зіткнення із жорстокістю. Моральні 

ідеали у творі.  

Ерік Вольф Сігел (1937-2010). «Історія 

одного кохання». Розповідь про 

зворушливе і трагічне кохання студента, 

сина мільйонера, до дочки бідного 

італійського емігранта. Проблеми життя і 

смерті, любові й відданості у творі.  

 

Кіноповісті та кіноромани (1-2 твори за 

вибором).  

 (ТЛ) Класична і масова література. 

Рецензія. Поглиблення поняття про 

«художність». 

 

 

Учень (учениця): 
має уявлення про основні відомості про життя і 

творчість митців; 

за допомогою вчителя виявляє актуальні проблеми, 

теми в прочитаних творах, їхній зв'язок із 

проблемами суспільства, історії, культури, існування 

людини, її морального вибору; 

виявляє ознаки різних літературних напрямів у 

прочитаних творах; 

знає характерні ознаки різних жанрів, виявляє їх у 

творах письменників;   

 

з опорою на зразок характеризує образи провідних 

героїв, простежує особливості їхньої  внутрішньої 

зміни, має уявлення про відповідні художні засоби; 

за допомогою вчителя демонструє на прикладах 

переглянутих кіноповістей і кінороманів (за вибором) 

взаємодію різних видів мистецтва в сучасний період;  

за допомогою вчителя створює рецензію (усну або 

письмову) на сучасний твір літератури, кіномистецтва 

(кіноповісті, кінороману) або театрального мистецтва;  

має уявлення щодо актуальних проблем і тенденцій 

розвитку сучасної літератури, зокрема в аспекті її 

взаємодії з іншими видами мистецтва;  

презентує свої улюблені твори сучасної літератури на 

уроці, виявляє в них риси художності;  

проявляє інтерес до роботи з бібліотечними фондами, 

інтернет-ресурсами з метою пошуку необхідної 

книги, творчого читання; 

знає популярні книжкові серії для молоді, сучасні 

літературно-художні видання, інтернет-портали 

творів зарубіжної літератури; 

з опорою на зразок аналізує твори сучасних 

зарубіжних авторів у єдності змісту і форми; 

має уявлення про визначні міжнародні літературні 

премії сучасності;  

має уявлення про зарубіжних письменників-лауреатів 

міжнародних премій у галузі художньої літератури, 

твори митців, відзначені преміями. 

      

 

 

 

Уточнювати і розширювати розуміння і 

здатність користуватися  раніше засвоєними 

літературними термінами та поняттями для 

здійснення аналізу художнього твору; 

 

Продовжувати розвивати здатність розуміти 

прихований смисл, переносне значення, 

символічність образу, іронію тощо.  

Вчити шукати і наводити приклади 

відображення соціально-історичної тематики 

у фрагментах художніх творів. 

Продовжувати розвивати уважність, 

зосередження при читанні та переказуванні 

творів.  
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9 ПІДСУМКИ 
Узагальнення і систематизація 

навчального матеріалу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завершення ІІ семестру (+ 6 год. резерв) 

Учень (учениця): 
визначає основні етапи літературного процесу XIX-

XX ст., їхні особливості, зв'язок із розвитком 

культури і мистецтва; 

розрізняє літературні напрями, течії, роди, жанрі XIX-

XX ст.; 

встановлює жанрово-родову приналежність творів, 

їхню жанрову і стильову своєрідність; 

називає представників різних літературних напрямів, 

течій, мистецьких тенденцій, виявляє їхній внесок у 

національну і світову скарбницю художніх цінностей; 

застосовує літературознавчі поняття в процесі 

аналізу та інтерпретації літературних творів; 

аналізує, оцінює, порівнює літературні твори і явища.  

Розвивати вміння планувати свою 

діяльність в часі і за змістом, здійснювати 

контроль процесу та результатів. 

Розвивати зв’язне мовлення, здатність до 

формулювання поширених і змістовних 

висловлювань у процесі опису, розповіді, 

порівняння, відповіді на питання. 

  Для вивчення напам’ять 
Ф. Шиллер. «До радості» 

Г. Гейне. «Не знаю, що стало зо мною…» 

М.Ю. Лермонтов. «На дорогу йду я в 

самотині…» 

  

 

Додаток 1 

 

СПИСОК ТВОРІВ ДЛЯ ДОДАТКОВОГО ЧИТАННЯ 

Для уроків позакласного читання і уроків із резервного часу 

(за вибором учителя) 
 

8 клас 
Апдайк Дж. «Завтра, завтра, завтра» 

Бомарше П.О. «Севільський цирульник» 

Бунін І. О. «Красуня»  

Гурамішвілі Д. Поезії  (2-3 за вибором) 

Думбадзе Н. «Я, бабуся, Іліко та Іларіон»  

Лопе де Вега. «Собака на сіні» 

Мелвілл Г. «Мобі Дік, або Білий Кит»  

Мольєр. «Тартюф» 

Распутін В. Г. «Уроки французької», «Прощання з Матьорою» (1 за вибором) 

Рудакі. Газелі, рубаї, бейти (за вибором) 
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Руставелі Ш. «Витязь у тигровій шкурі» 

Софокл. «Антігона»  

Толкін Дж. Р.Р. «Володар Перснів» 

Фонвізін Д.І. «Недоросток»  

Чичибабин Б. Поезії (за вибором)  

Із сучасної літератури 
Ґордер Ю. «Світ Софії» 

Зузак М. «Книжкова злодюжка» 

Парр М. «Вафельне серце» 

Старк У. Твори для підлітків (за вибором учителя) 

Таунсенд С. «Таємний щоденник Адріана Моула» 

Шведер О. Г. «Сни шовкопряда»  

Сучасна зарубіжна поезія (1-2 твори за вибором).   

9 клас 
Акутаґава Р. «Ніс» та ін. (1 за вибором) 

Бальзак О. «Батько Горіо», «Шагренева шкіра» (1 за вибором) 

Бронте Ш. «Джейн Ейр» 

Гоголь М.В. «Ревізор». «Ніс» (1 за вибором) 

Грибоєдов О.С. «Лихо з розуму»  

Гюго В. «Собор Паризької Богоматері»  

Достоєвський Ф.М. «Хлопчик у Христа на ялинці». 

Кузнецов А.В. «Бабин Яр» 

Купрін О.І. «Гранатовий браслет» 

Лермонтов М. Ю. «Мцирі»  

Манн Т. «Маріо і чарівник» 

Меріме П. «Кармен» 

Некрасов В.П. «В окопах Сталінграду» або ін. (1 за вибором) 

Оруелл Дж. «Ферма тварин» 

По Е. «Ельдорадо» та ін. 

Пушкін О. С. «Маленькі трагедії» (1 за вибором).  

Пушкін О.С. «Повісті покійного Івана Петровича Бєлкіна» (1 за вибором) 

Ремарк Е.М. «Три товариші», «Життя в борг» (1 за вибором) 

Сенкевич Г. «Камо грядеші?»   

Стругацькі А. і Б. «Важко бути богом» 

Платонов А. «Повернення» 

Шиллер Ф. «Івікові журавлі» 

Із сучасної літератури 
Космовська Б. «Позолочена рибка» 

Нестлінґер К. «Маргаритко, моя квітко» 

Сучасна зарубіжна поезія (1-2 твори за вибором).   

Кіноповісті та кіноромани  
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Еймі Бендер. «Таємний знак» (США, 2010, реж. М. Аґрело); Хосе Рівера, Тім Салліван. «Листи до Джульєтти» (США, 2010, реж. Г. Вінік); Марк Арен 

(Карен Маркарян). «Мій хлопець – янгол» (Росія, 2011, реж. В. Сторожева); Морпурґо Майкл «Бойовий кінь» (США, 2012, реж. Стівен Спілберґ) або інші 

(1-2 за вибором).  
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Додаток 2 

Сучасна науково-методична література для вчителя 

Нормативні документи 

1. Про загальну середню освіту. Верховна Рада України (Закон від 13.05.1999 р № 651-ХIV): http://pedpresa.com.ua/documents/view/2 

2. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Освітня галузь «Мови і літератури» (Постанова Кабінету Міністрів України від 

23.11.2011 р. № 1392) // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – 2012. – № 4-5. – С. 3-56; http:// 

zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-п. 

 

Монографії, посібники, словники, довідники  

1. Абрамович С.Д. Священні книги людства. Веди, Авеста, Біблія, Коран / С.Д. Абрамович. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 192 с. (Серія 

«Бібліотека вчителя зарубіжної літератури») 

2. Бандура О. Теорія літератури в тезах, дефініціях, таблицях: Навчальний довідник / О. Бандура, Г. Бандура. – К.: Шкільний  світ, 2008. – 128 с. – 

(Бібліотека «Шкільного світу»). 

3. Волошина Н. Й. Наукові основи методики літератури: Посібник / Н. Й. Волошина, О. М. Бандура, О. А. Гальонка та ін.; [за ред. Н. Й. Волошиної] – К. : 

Ленвіт, 2002. – 344 с. 

4. Волощук Е. Технэ майевтике: Теория и практика анализа литературного произведения / Е. Волощук, Б. Бегун  // Тема. – 1977. – № 1/2. – 248 c. 

5. Давиденко Г.Й., Стрельчук Г.М., Гринчак Н.І. Історія зарубіжної літератури XX ст.: Навчальний посібник / Г.Й. Давиденко, Г.М. Стрельчук, Н.І. 

Гринчак. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 488 с.  

6. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології / І. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.  

7. Зарубіжна література XIX століття: Посібник [за ред. О.М. Ніколенко, В.І. Мацапури]. – К. : ВЦ «Академія», 1999. – 360 с. (Серія «Відкритий урок») 

8. Зарубіжна література XX століття: Посібник [за ред. О.М. Ніколенко, Т.М. Конєвої]. – К. : ВЦ «Академія», 1998. – 320 с. (Серія «Старшокласникам і 

абітурієнтам») 

9. Зубрицька М. Homo legens: читання як соціокультурний феномен / М. Зубрицька. – Львів : Літопис, 2004. – 352 с.  

10. Ісаєва О. О. Організація та розвиток читацької діяльності школярів при вивченні зарубіжної літератури: Посібник для вчителя / О. О. Ісаєва. – К. : Ленвіт, 

2000. – 184 с.  

11. Ісаєва О.О. Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури : Монографія / О. О. Ісаєва. – К. 

: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2003. – 380 с. 

12. Історія зарубіжної літератури XX ст.: Навчальний посібник / В.І. Кузьменко, О.О. Гарачковська, М.В. Кузьменко та ін. — К. : ВЦ «Академія», 2010. – 496 

с. (Серія «Альма матір») 

13. Кирилюк З. В. Зарубіжна література. Античність. Середньовіччя. Відродження. Бароко. Класицизм: Посібник для вчителя / З. В. Кирилюк. – Тернопіль : 

Астон, 2002. – 259 с. 

14. Кичук Н. Формування творчої особистості вчителя / Н. Кичук. – К. : Либідь, 1991. – 222 с.  

15. Клименко Ж. В. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів у старших класах загальноосвітньої школи / Ж. В. Клименко. – К. : Вид-во 

НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – 340 с. 

16. Клименко Ж. В. Зарубіжна література. Позакласні заходи. 5-6 класи: Посібник для вчителя / Ж. В. Клименко, О. О. Ісаєва – Харків: Веста : Видавництво 

«Ранок», 2004. – 128 с. 

17. Клименко Ж. В. Зарубіжна література. Позакласні заходи. 7 -8 класи: посібник для вчителя / Ж. В. Клименко, О. О. Ісаєва. – Харків: Веста : Видавництво 

«Ранок» , 2004. – 128 с.  

18. Куцевол О. М. Методика викладання української літератури (креативно-інноваційна стратегія) / О.М. Куцевол. – К.: Освіта України, 2009. – 494 с.  

http://pedpresa.com.ua/documents/view/2
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19. Куцевол О.М. Світ Шекспіра: Посібник для вчителя / О.М. Куцевол. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 288 с. (Серія «Бібліотека вчителя 

зарубіжної літератури») 

20. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. – Чернівці : Золоті литаври, 2011. – 636 с.   

21. Літературознавча енциклопедія: у 2-х томах / автор-укладач Ю. І. Ковалів. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 445 с.  

22. Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. – К. : ВЦ «Академія», 1997. – 752 с. (Серія «Nota bene»)  

23. Матвіїшин В.Г. Український літературний європеїзм / В.Г. Матвіїшин. – К. : ВЦ «Академія», 2009. – 264 с.  

24. Мацевко-Бекерська Л.В. Методика викладання світової літератури: Навчально-методичний посібник / Л.В. Мацевко-Бекерська. – Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2011. – 320 с. 

25. Методика преподавания литературы [под ред. О. Богдановой]. – М.: Академия, 2000. – 400 с.  

26. Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах: Підручник / Л. Ф. Мірошниченко – К. : Видавничий дім 

«Слово», 2010. – 432 с. 

27. Мірошниченко Л. Ф., Дишлюк Ю.М. Зарубіжна література. Позакласні заходи. 9-11 кл. : Посібник для вчителя / Л. Ф. Мірошниченко, Ю. М. Дишлюк. – 

Харків : Ранок, 2004. – 208 с. 

28. Мойсеїв І. Зарубіжна література в людинотворчому вимірі / І. Мойсеїв. – К. : Генеза, 2003.  

29. Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література XIX ст. Доба романтизму / Д.С. Наливайко, К.О. Шахова. – К. : Заповіт, 1997. – 464 с.   

30. Наукові основи методики літератури [за ред. Н. Волошиної]. – К. : Ленвіт, 2002. – 344 с.  

31. Ніколенко О.М. Бароко. Класицизм. Просвітництво: Посібник для вчителя / О.М. Ніколенко. – Харків: Веста : Видавництво «Ранок», 2003. – 224 с. (Серія 

«Бібліотека словесника») 

32. Ніколенко О.М. Романтизм у поезії (Г. Гейне, Дж. Г. Байрон, А. Міцкевич, Г. Лонгфелло): Посібник для вчителя / О.М. Ніколенко. – Харків: Веста : 

Видавництво «Ранок», 2003. – 176 с. (Серія «Бібліотека словесника») 

33. Ніколенко О. М., Куцевол О.М. Сучасний урок зарубіжної літератури: Посібник. 5-11 класи / О. М. Ніколенко, О. М. Куцевол – К. : ВЦ «Академія», 2003. 

– 288 с.  

34. Ніколенко О.М., В.І. Мацапура. Літературні епохи, напрями, течії / О.М. Ніколенко, В.І. Мацапура. – К. : Педагогічна преса, 2004. – 128 с.  

35. Ніколенко О.М., О.В. Орлова, Т.М. Конєва. Зарубіжна література: Тести: Посібник / О.М. Ніколенко та ін. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 352 с.  

36. Ніколенко О.М., І.О. Філіна. Філософія життя у китайській та японській літературах (Лі Бо, Ду Фу, Мацуо Басьо та ін.): Посібник для вчителя. – Харків : 

Веста : Видавництво «Ранок», 2003. – 192 с. (Серія «Бібліотека вчителя зарубіжної літератури») 

37. Нямцу А. Е. Идеи и образы Нового Завета в мировой литературе. Часть 1 / А.Е. Нямцу. – Черновцы: Рута, 1997. – 328 с.  

38. Нямцу А.Є. Міф. Легенда. Література / А.Є. Нямцу. – Чернівці: Рута, 2007. – 520 с.  

39. Нямцу А.Е. Основы теории традиционных сюжетов / А.Е. Нямцу. – Черновцы: Рута, 2003. – 80 с.  

40. Оліфіренко С. М. Мандрівка Інтернет-сторінками зарубіжної літератури: Посібник для вчителів і учнів 8-11 класів / С. М. Оліфіренко – Київ: Грамота, 

2007. – 344 с. 

41. Пасічник Є. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах / Є. Пасічник. – К. : Ленвіт, 2000. – 384 с.  

42. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: науково-методичний посібник; [за ред. О. І. Пометун] – К. : АСК, 2004 – 192 с. 

43. Професія – вчитель літератури: Словник-довідник [упор. Т. Чередник]. – Тернопіль: Мандрівець, 2009. – 140 с. 

44. Ситченко А. Л. Методика викладання літератури: Термінологічний словник [за ред. А. Л. Ситченко] / А. Л. Ситченко,  В. І. Шуляр , В. В. Гладишев. – К. : 

Видавничий дім «Ін Юре», 2008. – 132 с. 

45. Ситченко А. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу / А. Ситченко. – К. : Ленвіт, 2004.  

46. Словник художніх засобів і тропів / автор-укладач В.Ф. Святовець. – К. : ВЦ «Академія», 2011. – 176 с. (Серія «Nota bene») 

47. Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи. Антологія [за заг. ред. Д.С. Наливайка]. – К. : Видавничий дім «КМ Академія», 2009. –  487 с.  
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48. Таранік-Ткачук К.В. Від Вітмена до Маркеса: Матеріали до уроків зарубіжної літератури / К.В. Таранік-Ткачук. – Тернопіль : Мандрівець, 2005. – 196 с. ; 

Біла церква : Дельфін, 2011. – 220 с.  

49. Таранік-Ткачук К.В. Стилістичний аналіз художнього твору на уроках зарубіжної літератури / К.В. Таранік-Ткачук. – К.: Грамота, 2008. – 128 с. 

50. Чижевський Д.І. Історія російської літератури XIX століття. Романтизм / Д.І. Чижевський. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 216 с. (Серія «Альма-матер») 

51. Чижевський Д.І. Історія української літератури / Д.І. Чижевський. – К. : ВЦ «Академія», 2003. – 568 с. (Серія «Альма-матер»)  

52. Чижевський Д.І. Порівняльна історія слов’янських літератур / Д.І. Чижевський. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – 288 с. (Серія «Альма-матер»)  

53. Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література від античності до початку XIX сторіччя: Історико-естетичний нарис / Б.Б. Шалагінов. – К.: Видавничий дім «КМ 

Академія», 1994. – 360 с.  

54. Шалагінов Б.Б. Шлях Гете. Життя, філософія, творчість: Посібник для вчителя / Б.Б. Шалагінов. – Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003. – 288 с. 

(Серія «Бібліотека вчителя зарубіжної літератури») 

55. Штейнбук Ф. М. Методика викладання зарубіжної літератури в школі: Навчальний посібник / Ф. М.Штейнбук. – К. : Кондор, 2007. – 313 с. 

 

 

 

Періодичні фахові видання  
Всесвіт: фаховий журнал світової літератури. – К. : Видавничий дім «Всесвіт»: http://vsesvit-journal.com  

Всесвітня література в сучасній школі:науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. – К. : РА «Освіта України». 

Всесвітня література в школах України: науково-методичний журнал Міністерства освіти і науки України. – К.: Педагогічна преса.  

Зарубіжна література в школах України: науково-методичний журнал. – К. : Антросвіт: http: //www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/zlvsh/index 

Вікно в світ. Зарубіжна література: наукові дослідження, історія, методика викладання: науково-методичний журнал. – К. : Незалежний центр наукових 

досліджень зарубіжної літератури. 

Всесвітня література та культура: науково-методичний журнал. – К. : Антросвіт. 

Зарубіжна література: науково-методична газета. – К. : Шкільний світ: http: /literatura@1veresnya.com.ua 

Зарубіжна література в школі: науково-методичний журнал. – Харків: Основа. 
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2. Державна бібліотека України для юнацтва: http://www.4uth.gov.ua/ 
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4. Національна парламентська бібліотека України: http://www.nplu.org/  

5. Львівська обласна бібліотека для дітей : http://kazkar.at.ua/lodb.org.ua/  
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