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Анотація 

   Кожне  місто,  село  пишається  видатними  особистостями,  які  в  ньому  

народилися. Київ  та  область  має  багатовікову  цікаву  історію.  Саме  тут  

творили  письменники,  які  нині  посідають  визначне  місце  в  літературному  

житті  України. З  метою  ознайомлення  школярів із  творчістю  письменників,  

які  живуть  у  місті  Києві  та   області,  написана  ця  робота. 

     Актуальність  її в  тому,   що  саме література  рідного  краю, як  складова  

частина основного  курсу  літератури,  має  величезні  можливості  для  

становлення  учня  і  як  особистості,  і  як  читача,  допомагає  збагатити  

духовний  світ  школяра,  сформувати  національну  свідомість,  викликати  

повагу  до митців  слова  та  безцінних  скарбів  їхньої  творчості,  прищеплює  

любов до  рідної  землі. Із  любові  до  України,  рідного краю,  його  культурної  

спадщини  починаються  витоки  патріотизму. Особливо  важливе  місце  

відводиться патріотичному   вихованню дітей  та  молоді  в  період війни, яку 

російська федерація розв’язала й  веде проти України. Воно  спрямоване на 

формування нового українця, що діє на основі національних та європейських 

цінностей.  

        Мета даного посібника - окреслити особливості уроків літератури рідного 

краю, методику їх підготовки відповідно до запропонованої класифікації; 

розкрити систему роботи на уроках літератури рідного краю як за 

традиційною методикою, так  і з використанням інноваційних технологій 

навчання; запропонувати варіанти проведення таких уроків словесникам  

Київщини.  
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Вступ 

     Складовою  частиною сучасної  літературної  освіти  в  школі  є  уроки  

літератури  рідного  краю,  на  яких  учні  можуть  ознайомитися з  доступними  

для  сприйняття та  цікавими  творами  письменників-земляків. Такі  уроки   

доповнюють  основний  курс  літератури  та  сприяють  підвищенню загального  

рівня  освіченості  школяра,  виховують  національно  свідомого  громадянина  

України, формують  та  утверджують загальнолюдські  та  національні 

цінності,  розвивають  світогляд,  допомагають  становленню  та  всебічному 

розвитку  дитини,  духовно  її  збагачують. Тож мета уроків літератури  рідного 

краю – осягнення учнями глибинної сутності спадщини письменників-

земляків, реалій дійсності, у яких  вони  жили  та  творили, сприйняття й 

поціновування їхнього художнього набутку, плекання почуття гордості за 

творчих людей.  

    Щоб  посісти  гідне  місце в  європейській  культурній  спільноті,  наша  

освіта  повинна  бути  якісною  та  зорієнтованою  на  формування  основних  

ключових  компетентностей, які  допоможуть  дитині  після  закінчення  школи  

самореалізуватися, зайняти  активну  громадянську  позицію, забезпечити 

особисту  реалізацію  та  досягти  життєвого  успіху. Сучасний  учень  повинен  

набувати  на  уроках  літератури  рідного  краю  таких  навичок,  як читання  й  

розуміння  прочитаного, вміння  усно  та  письмово висловлювати  свої  думки,  

почуття. Навчитися критично  мислити, аргументовано  висловлювати  думку, 

творити, відчувати  красу  рідного  слова,  логічно  обгрунтовувати  свою  

позицію, співпрацювати   в  команді. Якщо  вчитель  на  уроках  літератури  

рідного  краю  постійно  організовуватиме  таку  діяльність, то  навчання  буде  

якісним,  а  діти – успішними.     

      Наше  суспільство  нестримно  змінюється, висуваючи  нові  вимоги до  

вивчення  української  літератури.  Як же  зробити так,  щоб  урок  був цікавим,  

ефективним  та  результативним? Учителю мають  допомогти особистісно  

зорієнтовані  інноваційні  педагогічні  технології. Уроки із застосуванням  

інноваційних технологій  найбільш  повно  враховують  інтереси, нахили, 

здібності  кожного  здобувача  освіти. Під  час  створення посібника  із  серії   

уроків  літератури  рідного  краю я  намагалася активно  використовувати 

сучасні  ігрові, мультимедійні, проєктні технології,  інтерактивні види  та  

форми  роботи, які  стимулюють  творчу  активність  школярів. 

                  

 

 

 

 

Розділ  І. Методичні  рекомендації  щодо  проведення  уроків літератури  

рідного  краю 

1.1. Типологія уроків літератури рідного краю 



5 

 

   Уроки  літератури  рідного  краю  були  введені  до  шкільної  програми  у  

80-х  роках  минулого  століття. Нові  програми  для 1- 12  класів  

підтверджують  важливість  вивчення  цього  предмета  на  уроках  української  

літератури. Вони  сприяють  підвищенню загального  рівня  освіченості  

дитини, всебічному  розвитку  і  становленню  як  громадянина  України, 

формуванню  й  утвердженню загальнолюдських  цінностей, гуманістичного  

світогляду.  Методичною наукою типологія їх ще не розроблена остаточно,  

але  більшість  дослідників  схиляється  до  оглядової  класифікації: 

- вступні (настановчо-мотиваційні, на яких учитель знайомить учнів з 

мистецьким світом регіону, з’ясовує, що вони уже читали, бачили, чули чи 

опрацьовували за  рекомендаційним списком);  

- монографічно-оглядові (уроки-спілкування за прочитаним твором чи всією 

творчістю конкретного автора); 

- підсумково-рекомендаційні (на них учні презентують творчі роботи: 

літературний портрет письменника-земляка, альбоми, буктрейлери, проєкти, 

відеоролики тощо).  

         Учителю необхідно зважати на це, конструюючи та наповнюючи змістом 

урок літератури рідного краю. Такі уроки відповідно можна розглядати як 

традиційні  й нестандартні. Останні можна класифікувати таким чином:  

У 5—8 класах 

 урок-конкурс; 

 заочна мандрівка; 

 інсценізація; 

 художня розповідь.  

 у 9—11 класах. 

 диспут; 

 екскурсія; 

 візуалізація; 

 зустріч;  

 конференція; 

 семінар; 

 практикум  тощо. 



6 

 

1.2. Особливості  підготовки 

Підготовка  до  проведення уроків  рідного  краю передбачає:  

 - попереджувальне  ознайомлення  зі  списком  творів,  які  учні  повинні  

прочитати  під  час  літніх  канікул  чи  протягом  навчального  року;   

- підбір  матеріалу  для  вивчення на  уроці високої  художньої  вартісності,  

щоб  він  був  цікавим  як  для  вчителя,  так  і  учня; 

 - підготовку  системи  різного  рівня  завдань з  урахуванням мисленнєвої  

діяльності  школярів;   

 - чітке  планування  змістового  наповнення  уроку; 

 -  визначення  теми,  мети,  проблемного питання  за  змістом  прочитаного  

твору,  добір  епіграфа, системи  вправ,  перевірних  тестів; 

- уміле  поєднання  літератури  як  виду  мистецтва з  іншими  видами,  такими, 

як  музика,  образотворче  мистецтво, архітектура,  театр,  історія, філософія 

свого  краю  тощо.  

          Уроки  літератури  рідного  краю  повинні  зберігати  та  наповнювати  

джерело традицій  українського  народу, передавати їх  наступним  

поколінням,  виховувати  любов до  української  мови,  землі,  де  дитина 

народилася   та  виросла,  формувати  в  учнів  розуміння  унікальності  своєї  

культури.  

1.3.Національно-патріотичне   виховання  на  уроках літератури  рідного  

краю 

   Основна  мета   навчання української  літератури  полягає у формуванні  

національно свідомої,  духовно  багатої  особистості. У методичних 

рекомендаціях МОН України щодо національно-патріотичного виховання в 

загальноосвітніх навчальних закладах йдеться про те, що важливо, аби кожен 

навчальний заклад став для дитини осередком становлення громадянина-

патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано 

розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, 

соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності 

української політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди 

в суспільстві. 
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Запорукою ефективності виховного процесу є органічне поєднання 

принципів національно-патріотичного виховання в цілісну систему, яка 

забезпечує досягнення відповідних результатів. Учні  повинні   сприймати 

літературу рідного  краю  як сучасну, європейську, багату  та  розвинену. 

 

Розділ ІІ. Розробки  уроків 

2.1.  Мотиви  поетичної  творчості  молодої  київської  письменниці  Елли  

Євтушенко 

Тема.  Урок літератури   рідного  краю. Мотиви  поетичної  творчості  

Елли  Євтушенко у віршах:  «Мені  услід  дивитимуться  квіти», «Море»,  

«Поясни». 

Мета. Познайомити  школярів  із творчістю молодої  київської  письменниці   

Елли  Євтушенко,   вдосконалювати  техніку  виразного  читання  поетичних  

творів; сприяти  розширенню  кола  читацьких  інтересів  учнів;   розвивати  

читацький  кругозір, культуру  зв’язного  мовлення,  навички  аналізу  поезій; 

робити  узагальнення,  висновки,  коментарі; розвивати  інформаційну  та  

комунікативну  компетентності; виховувати   цікавість  до  сучасної  

української  поезії, естетичний  смак,  любов  до  читання. 

Обладнання:  презентація, тексти  віршів «Мені  услід  дивитимуться  квіти», 

«Море»,  «Поясни»,  інтерактивна  вправа, тест. 

Тип  уроку.  Урок  засвоєння  нових  знань. 

Методи  навчання. Розповідь,  виразне  читання,  бесіда, робота  зі  змістом  

твору. 

                                                               Пишу поезію, хотілося б, як то кажуть,  

                                                               на людей подивитись, себе показати. 

                                                                                                     Елла  Євтушенко 

                                        Перебіг  уроку 

І.Організаційний  момент. 

ІІ. Оголошення  теми  й  мети  уроку,  мотивація  навчальної  діяльності. 

  Слово  учителя. 

Добрий день,  дорогі  діти! 

Сьогодні  ми  познайомимося  з  творчістю  молодої  поетеси, вокалістки,  

перекладачки   з Києва  Євтушенко  Елли  Юхимівни.  За  допомогою  

художнього  слова   вона  намагається  правдиво  передати  сучасність.  

Відшукаємо  засоби  художньої  виразності  в  її  творах,  зануримося  у  світ 

поезії  та  отримаємо  насолоду  від її  віршів. 

ІІІ. Сприйняття  й  засвоєння  учнями нового  навчального  матеріалу. 

 1. Знайомство  з  письменницею[Додаток 1]. 
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  Євтушенко  Елла  Юхимівна  народилася  21  грудня 1996  року  в  місті  Києві 

в  професорсько-музикальній  сім’ї.  Батько – засновник і  керівник  

диксиленду «Dixie Bubbles» (диксиленд  –  назва  джазового  ансамблю),  мама 

– викладачка  Київського національного  університету культури й  мистецтв. 

Дівчина  закінчила музичну школу  по  класу  скрипки.  Вірші  почала  писати  

дуже  рано.  Перші  досягнення  на  поетичний  ниві  припадають  на  2013  рік,  

коли  Еллі  виповнилося  16  років.  Тоді  вона  стала  дипломанткою  декількох  

поетичних   конкурсів для  молодих  поетів – тернопільського  «Diktum»  та  

львівської «Молодої  республіки  поетів». У 2015, 2016 та   2019  роках  стає  

лауреаткою  найпрестижнішого  конкурсу  молодих  поетів видавництва  

«Смолоскип». Дебютна  збірка  поезій  "Lichtung" виходить  друком  у 2016  

році  в  тернопільському  видавництві  «Крок». 

 

2.  Перегляд  відео про дебютну  збірку  Елли  Євтушенко "Lichtung"  за  

посиланням: https://www.facebook.com/watch/?v=1046956645436164 

 

3.Інтерв’ю з  письменницею. 

У скільки  років ви  написали  перший  вірш? 

– Перший  вірш  написала  десь у  4-5  років. Усе  дитинство  й  підлітковий  

вік  я  писала, але  в  певний  момент,  у  15  років, зрозуміла, що  це  не  просто  

одна  з моїх  діяльностей, а  щось  серйозніше. 

Як  відбувався  ваш  розвиток у цьому  напрямку? 

– Я хотіла вдосконалюватися  в  цьому, розвиватися. Тому  почала  ходити на  

різні  заходи,  де  звучала  сучасна  поезія. Важливо  в  якийсь  момент  

зрозуміти,  що  є  сучасна  поезія. Зрозуміти, що  немає  сенсу писати  альбомну  

лірику  19  століття. Навіть  у  плані  форми  є певні  нові  тенденції. Я почала  

ходити  на  різні  літвечори,  щоб  просто  слухати молодих сучасних  поетів. 

Ну і, звісно, знайомитися  з  ними, «вливатися» в цю  тусовку. Так  я  дізналася  

про  формат вільного  мікрофона,  почала  публічно  читати  свої  вірші. 

Чи  була  у  вас  мистецька  платформа,  де  ви  могли  себе  реалізувати? 

– Так. Коли  мені  було десь 15-16  років, у  дворику  на  Грушевського діяла  

«Мистецька платформа». Там  часто  проводилися  різні читання. Там  

збиралася різноманітна  тусовка: якісь  маленькі  дівчатка, типу  мене й моєї 

подруги, які  прийшли  сюди  вдруге,  та  Полунін, який  приходив читати. 

Зараз  є  угруповання LitHUp – вони організовують не тільки вільний 

https://www.facebook.com/watch/?v=1046956645436164
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мікрофон, а й батли чи заходи, присвячені окремому поету. Є інші заходи у 

форматі вільного мікрофона, де участь чомусь платна. Читати одне перед 

одним – це класно, але потім хочеться кудись рости. Наприклад, ті ж самі 

батли, про які я згадувала, мають журі, яке може дати якийсь адекватний 

відгук. 

Чи  були  ви  учасницею  літературних  конкурсів? 

– Так, далі я подавалася на різні конкурси – «Молоду республіку поетів», 

«Dictum». Коли я почала виходити у фінал, то зрозуміла, що я все ж щось 

можу. Конкурс – це якась легітимація того, що ти пишеш щось непогане. Коли 

я назбирала достатньо віршів, щоб податися на премію від видавництва 

«Смолоскип», тоді й зрозуміла, що маю достатньо віршів, аби видати збірку. 

Після конкурсів йде момент, коли ти знайомишся з людьми, тебе вже знають 

як поетку, яка пише непогані вірші, тому запрошують десь почитати. Так усе і 

відбувається. 

Який  вищий  навчальний  заклад  ви  закінчували? 

– Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

 

4.Виразне  читання  поезії   Елли  Євтушенко «Мені  услід  дивитимуться 

квіти…». 

 

Мені услід дивитимуться квіти... 

Мені услід дивитимуться квіти, 

І трави балакучі, і ліси. 

І пташки, ці співці несамовиті, 

Здивуються й замовкнуть від краси. 

Мені услід дихання яблуневе 

Пошлють зігріті весною сади. 

Зірки наповнять сяйво кришталеве, 

Що стане оберегом від біди. 

Я буду йти вперед. Туди, де світло. 

Мов Симоненка впертий пішохід. 

І про моє життя не скажуть: "Зникло", 

А скажуть "Залишило вічний слід". 

І через двісті літ мої нащадки 

Захоплено поглянуть на портрет... 

Нехай лишиться після мене згадка. 

Нехай лишиться по мені секрет. 

                                          19.02.2012 

5.Словникова  робота. 

Несамовитий –  не здатний відповідати за свої вчинки, дії, контролювати їх. 

Оберіг –  предмет, якому приписують надприродну здатність відвертати від 

його власника хвороби, біду, приносити щастя і гаразди, чарівний предмет, що 

призначений захищати свого власника. 

Нащадок – представник  майбутніх  поколінь. 
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6. Обмін  враженнями  щодо  прочитаного. Евристична  бесіда. 

– Яка  тема, основна  думка  поезії? 

– Який  настрій викликала вона   у  вас? 

– Опишіть  почуття  ліричної  героїні. 

– Назвіть  художні  засоби,  які  використала Елла  Євтушенко  в  поезії. 

Наведіть  приклади. 

7.  Виразне  читання  поезії  Елли  Євтушенко  «Море». 

 

                  Море 

Відвези  мене, мамо, до Чорного моря. 

В мене рими без моря немає! 

Там, де теплий пісок, там, де хвилі прозорі, 

Там, де обрій мрійливо дрімає... 

 

Хочу берегом йти кілометри і милі. 

Наодинці, римуючи строфи. 

А тоді на пісок сісти так, щоби хвилі 

Цілували потомлені стопи. 

 

А вночі я би плавала, тихо співала 

І дивилась на небо і зорі... 

Я так часто цю ніч уявляла, й, бувало, 

Уві сні танцювала я в морі!... 

 

Тож пробачте мені мої оксиморони 

І оцю неримованість рими, 

Бо якщо усі люди - це Бога нейрони, 

Чорне море - то синапс між ними. 

                                                 20.04.2012 

8.Словникова  робота. 

Рима – співзвуччя закінчень у суміжних та близько розташованих словах. 

Миля – британська та американська міра довжини. 

Строфа –  поєднання рядків у вірші, що мають певний віршовий розмір, ритм  

й інтонаційно-синтаксичну будову. 

Оксиморон – літературно-поетичний прийом, що полягає в поєднанні 

протилежних за змістом, контрастних понять, які разом дають нове уявлення. 

Нейрон – електрично збудлива клітина, що обробляє та передає інформацію у 

вигляді електричного або хімічного сигналу. 

Синапс – структура, яка дозволяє нейрону (нервовій клітині) проводити 

електричний або хімічний сигнал в іншу клітину. 

9. Обмін  враженнями  щодо  прочитаного. Евристична  бесіда. 

–  Опишіть  почуття  ліричної героїні  поезії,  які  в  неї  бажання? 

–  Яка  тема,  ідея,  основна  думка  твору?  

–  Скажіть,  чого  найбільше  хочете  ви? 



11 

 

10.  Виразне  читання  вірша  Елли  Євтушенко  «Поясни». 

 

Поясни 

Простягаю до неба руки. 

Дощ - як душ. 

У цих хмарах губляться звуки - 

Спів калюж. 

Поясни мені, милий хлопче, 

Поясни, 

Ну чому ми не дотягнули до весни? 

 

Дощ цілує мене у шию. 

Як ніхто. 

Я сховаю його, пришию 

Під пальто. 

Поясни мені, милий хлопче, 

Ну поясни, 

Як так вийшло, що не дочекалися ми весни? 

 

Відкидаю назад волосся. 

Понеслось! 

Розкажи мені, як жилося? 

Як булось? 

Поясни мені, милий хлопчику, 

Поясни, 

Чом ми не дожили до своєї та до весни? 

                                                          20.04.2012 

11.Обмін  враженнями  щодо  прочитаного. Евристична  бесіда. 

– Яка  тема,  ідея,  основна  думка  прослуханого  твору? 

– Назвіть  художні  засоби,  використані  в  поезії. 

–Як  ви  розумієте слова: «Як так вийшло, що не дочекалися ми весни?» 

 

12. Інтерактивна  вправа. 

https://learningapps.org/display?v=py202uv3322 

 

ІV. Закріплення  знань,  умінь  і  навичок. 

Бесіда 

–  Чи  сподобалися  вам  поезії  Елли  Євтушенко? Чим? 

– Якими  емоціями  вони  переповнені? 

–  Що  нового  ви  відкрили  для  себе,  прослухавши  поезії? 

V. Підбиття  підсумків  уроку. 

Слово  учителя. 

   Як  на  небі  загораються  нові  зірки,  так з’являються  нові  поети. Про  них  

нечасто  говорять,  інколи  вони  залишаються  поза  увагою  читача. Сьогодні  

https://learningapps.org/display?v=py202uv3322
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на  уроці  ми  познайомилися  з  творами  Елли  Євтушенко. Я  впевнена,  що  

вони зачепили  найтонші  струни  вашої  душі,  бо  в  них  говориться  про те,  

що  близьке  серцю  багатьох  читачів. 

VІ. Самооцінювання  та  взаємооцінювання.  Оцінювання  роботи  учнів  

на  уроці. 

VІІ.  Домашнє  завдання. 

      Вивчити  одну  поезію  Елли  Євтушенко напам’ять (за  бажанням). 

      Скласти  власну  поезію (за  бажанням). 

       Виконати  тест  за  посиланням:  

https://vseosvita.ua/test/my/designer/1588482 

 

2.2  Повість Галини  Кирпи  «Тринадцятий  місяць  у  році». Проза  для  

підлітків,  яка  зачіпає  теми  дорослішання  та  справжньої  дружби 

 

Тема  уроку. Урок  літератури  рідного  краю.  Повість Галини  Кирпи  

«Тринадцятий  місяць  у  році». Проза  для  підлітків,  яка  зачіпає  теми  

дорослішання  та  справжньої  дружби.   

Мета. Познайомити  учнів  із  творчістю української  письменниці  Галини  

Кирпи;  сприяти  розширенню  кола  читацьких  інтересів; розвивати 

інформаційну  та  комунікативну  компетентності,   елементи  логічного  

мислення,  вміння  аналізувати текст, робити  висновки; виховувати  цікавість  

до  сучасної  літератури, естетичний  смак,  любов  до  читання. 

Обладнання. Презентація, повість Галини Кирпи «Тринадцятий  місяць  

уповні», тест,  інтерактивна  вправа. 

Тип  уроку: урок  літератури  рідного  краю. 

                                             

                                          Роки дитинства — це насамперед виховання серця. 

                                                                                      Василь Сухомлинський 

                                 Перебіг  уроку 

І. Емоційне  налаштування. 

Вправа «Дружня підтримка». 

Учні  говорять  слова:  «Ми  все  можемо, а  якщо  не  зможемо,  то  один  

одному  допоможемо». 

Учитель: «Бажаю  вам  успішної  роботи  на  уроці!» 

 

ІІ. Мотиваційний  етап (повідомлення  теми  і  мети,  визначення  цілей  

уроку). 

Сьогодні  на  уроці ми  з’ясуємо,  як  за  допомогою  художнього  слова авторка  

зосереджує  увагу  читача  на  проблемах,  які  стосуються  підлітків,  їхніх  

думках  і  почуттях  у  такий  важливий  період  життя,  як  дорослішання; 

дізнаємося  про  взаємини  головної  героїні  твору    з  батьками,  рідними  

людьми  та  друзями,  із  навколишнім  світом. Визначимо,  які  проблеми,  

розглянуті  в  повісті,  змушують  нас  задуматися  і  зробити  висновки. 

https://vseosvita.ua/test/my/designer/1588482
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Учитель  пропонує  учням  ознайомитися  із  цілями  уроку  й  узгодити  їх  з  

власними. 

(Учні  записують  у  зошит  дату,  тему  уроку  та  епіграф). 

 

ІІІ. Опрацювання  навчального  матеріалу. 

1. Знайомство  з  письменницею[Додаток 2]. 

 
  

    Сьогодні  ми  поговоримо  про  творчість  української  письменниці,  яка  

народилася  1  січня  1950  року в  селі  Любарці,  що  на  Київщині.  Навчалася  

в  Київському  державному  університеті  імені  Т.Г. Шевченка,  закінчила  

філологічний  факультет. Це  дуже  талановита  й  творча  особистість,  відома  

як  авторка поетичних  і  прозових  творів  для  дітей. Про  це  свідчать назви  

її  книжок  «Слон  мандрує  до  мами»,  «День  народження  грому».  На  уроках  

літератури ви  ознайомлювалися  з  її  поезіями. 

Учитель пропонує дати  відповіді  на  поставлені  питання. 

1) Із  якого  твору  Галини  Кирпи  ці  рядки?   

         Мій ангел такий маленький, 

 ну просто крихітка –  

 я навіть не бачу, 

 чи він сидить 

 на моєму плечі. 

Галина  Кирпа «Мій ангел такий маленький…». 

2) Із  якого  твору  Галини  Кирпи  ці  рядки?  

Коли до вас темної ночі 

 прийде Лев, 

 ви не кажіть йому нічого 

 про зоопарк. 

 Нехай він не знає, 

 що на світі є зоопарки. 

Галина  Кирпа  «Коли до вас темної ночі…». 

3) Який  вірш  називається  вільним? 

(Vers libre — вільний вірш) — який  має неримовані, нерівнонаголошені  

рядки. Часто  зустрічається у фольклорі,наприклад,  у замовляннях. 

      4).  Доведіть,  що  обидва вірші  Галини  Кирпи  вільні. 
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2. Перегляд  відео «Портрет  читача замолоду: Галина  Кирпа»: 

https://www.youtube.com/watch?v=txDb-eJQYMI 

 

Слово  вчителя. 

У  книзі  Галини  Кирпи  «Тринадцятий  місяць  у  році»  розповідається  про  

дівчинку  Катрусю.  Вона  неординарна    особистість, яка  любить  читати,  

співати,  подорожувати,  писати  віші. Але  хіба  могло  бути  інакше,  якщо  

батьки  у  дівчинки  письменники,  а  дідусь  із  бабусею  по  маминій  лінії - 

колишні  вчителі,  одна   мамина  поруга -  бібліотекарка,  друга -  художниця. 

Катруся  намагається  зрозуміти  світ  дорослих,  пізнати  таємниці  життя  і  

смерті,  вірності  в  дружбі  та  зради, правди  та  брехні. Дівчинка  любить  

край,  де  вона  народилася,  береже  кожну  рослинку  та  тваринку. 

-   Чому  повість «Тринадцятий  місяць  у  році»  має таку  назву? 

-   Який  особливий  зміст  вона  приховує?   

3. Постановка  проблемного  питання.  Учитель  пропонує  дітям  задуматися  

над  такими  питаннями: 

- що  значить  для  дитини  сім’я? 

- якою  повинна  бути  справжня  дружба? 

4. Сформулювати  проблематику  повісті  та  записати  в  зошити: 

- батьки  й  діти; 

- життя  і  смерть; 

- дружба й спілкування; 

- підліткові  проблеми  та  їх  вирішення. 

5. Вправа  «Правда – неправда». 

1. Чи  правда,  що  Катрусині  батьки  були  письменниками? 

Так. Ні. 

2.  Чи  правда,  що  Катрусина  мама  називала  «сестрою  із  зеленими  

косами» свою  рідну  сестру  Дарину? 

Так. Ні. 

3. Катрусин  тато  ходить  на  полювання  із фотоапаратом? 

 Так. Ні. 

4. Чи  правда,  що  головна  героїня  повісті написала  свій  перший  вірш  

про  двоюрідного  братика  Костю? 

Так. Ні. 

5. Катрусині  дідусь  із  бабусею  до  виходу  на  пенсію  працювали  в  

сусідньому    селі   лікарями? 

Так. Ні. 

6. Катрусину  подругу  звати  Ніною? 

Так. Ні. 

7. Слова: « Шевченків «Кобзар» споконвіку читали чи не в кожній 

українській хаті»  належать  Катрусиній  бабусі? 

Так.  Ні. 

https://www.youtube.com/watch?v=txDb-eJQYMI
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8. Про Голодомор,  репресії,  героїв УПА, про Крути  і  багатьох  героїв,  

що  полягли  за  Україну,   Катруся  дізналася  від  учительки  Олени  

Іванівни? 

Так. Ні. 

9. У Вільнюсі  Катруся  мешкала   з  батьками  в  будинку, де жив Тарас 

Шевченко. 

Так.  Ні. 

10. Правда,  що  тато  приїхав  у  місто Ніду  на  екскурсію  в  розпарованих  

черевиках? 

Так. Ні. 

11.  Ніна  переїхала,  нічого  не  сказавши  Катрусі,  не  попередивши її. 

Так. Ні. 

12.  Катруся  в  майбутньому  хоче  стати  письменницею. 

           Так. Ні. 

6. Робота  в  парах. Складання  цитатної  характеристики  Катрусі  та  Ніни. 

 

                   Катруся                          Ніна 

 Добра,  весела й  не  задавака. 

 Вона  навіть  про  себе  розповідає  з  

гумором  і  легкою  насмішкою. 

 Та  разом  Катруся  дуже  вразлива. 

 Вона тяжко переживає кривду, 

брехню, зраду. 

 А в чому ж вона така талановита? 

Передусім — у вірності. 

 Спостерігаючи за старшими 

людьми, дівчинка рано пізнала 

таємниці, про які не здогадуються 

дорослі. 

           

 Як дві краплі схожа на Барбі. 

 З такою самою вдаваною 

усмішкою. 

 Виходить, є люди, що кажуть 

одне, а роблять інше. Або — 

роблять одне, а кажуть інше. 

 

Чи відчутно у цих словах ставлення автора до героїв? Які почуття до цих 

персонажів виникли у вас? 

Портретні  деталі не  лише  змальовуть  зовнішість,  а й розкривають характери  

героїв, їхні  переживання. 
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7. Словесне  малювання.  Користуючись  текстом, відтворити  словами  

образи повісті. 

 

8.  Виразне  читання  уривку  з  повісті Галини  Кирпи  «Тринадцятий  

місяць  у  році».   

                                         Нiна   переїхала 

Овва! Оце так новина! Поки нас не було вдома, Ніна переїхала. Сталося це 

дуже несподівано. Щось несподіваніше важко було й передбачити. Власне, 

для них у тому, звісно, не було жодної несподіванки. Вони просто нікому 

нічого не казали. Купили собі тишком-нишком нову квартиру і відтепер 

житимуть у центрі. В престижному, як мовить наш тато, районі. І додає: 

«Далеко тому престижному до нашого. Наш район все одно кращий». 

— Як я буду без тебе, Кет? — мовила Ніна. — Я без тебе не зможу. 

— А я? — спитала я. 

Мені тяжко було собі уявити, що в класі я сидітиму не з Ніною. Що не 

відчуватиму її ліктика на парті. Що не буде з ким посміятися на перерві. І не 

буде з ким чимчикувати чужими подвір’ями додому, щоб дорога здавалася 

довшою. І навіть не буде до кого заглянути двері в двері, щоб перекинутися 

словом. 

— Ти хоч подзвони, — попросила я. 

— Відразу ж, як устаткуємося, подзвоню, — пообіцяла вона. 

Наостанок я подарувала Ніні грубенький блокнот, у якому писала свій 

щоденник. 

— Тут багато і про тебе, — сказала я. — Точніше, про нас із тобою. На згадку. 

— Мені ще ніхто ніколи не дарував щоденників, — усміхнулася Ніна. — 

Круто! 

А мені було зовсім не шкода лишатися без щоденника. Я сьогодні ж заведу 

собі новий, і перше, що там напишу, то знов про Ніну: «Попрощалася 

з найближчою своєю подругою. Але це ненадовго. Вона скоро-скоро 

подзвонить...». 
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9. Бесіда  за  уривком  із  повісті «Тринадцятий  місяць  у  році».  

-  Які  почуття  переповнюють  Катрусю  після  переїзду  Ніни? 

-  Що  обіцяє  зробити  Ніна  після  того,  як  її  сім’я  устаткується  на  новому  

місці? 

-  Якими  словами  заспокоює  себе  Катруся  після  від’їзду  подруги? 

- Чи  зателефонувала  Ніна? 

 

10. Гронування. Скласти  і  записати  в  зошит  асоціативне  гроно  зі  словом 

«дружба». 

 

11. Інтерактивна  вправа. 

https://wordwall.net/ru/teacher/3470486/itolochko 

 

ІV. Підбиття  підсумків  уроку. 

Мікрофон: 

-  Чи  актуальні  проблеми,  висвітлені  в  повісті,  для  вас? 

-  Чи  хотіли б ви  мати  справжнього  друга,  подругу? 

-  Яку  пораду  ви  б  дали  Ніні? 

-  Чи  зустріне  Катруся  в  своєму  житті  справжню  подругу? Доведіть  

свою  думку. 

Вчитель  підсумовує. Рік  має  12  місяців, тринадцятого  не  існує.  Книга  

Галини  Кирпи  про  нереальне,  неіснуюче,  фантастичне.  І  це  зрозуміло. 

Тринадцятий  місяць  у  році -  це  бажання  мати  справжнього  друга,  

знаходити  час  для  спілкування  з  ним. Катя  і  Ніна – дві  різні  дівчинки,  у  

них  різне  виховання,  різне  розуміння  слова  дружба. У  Каті  є  приклад  

справжньої  дружби  її  мами  з  Мартою. Дівчинка,  наділена  такими  рисами  

характеру,  як  Катя,  обов’язково  знайде  собі  в  майбутньому  справжню  

подругу.  Зрештою,  у  неї  є  справжні  друзі - це  її  батьки,  які  ніколи  не  

зрадять,  не  обмануть. Книга  учить  читача  не  розчаровуватися  у  складних  

життєвих  ситуаціях,  вірити в  краще. А  в  кого  ще  немає  справжнього  друга,  

можна  пошукати  серед  героїв  улюблених  книг. 

V. Рефлексія. 

Продовжити  речення: 

-  Ми  сьогодні  зрозуміли,  що… 

-  Я  хочу  мати  такого  друга,  як… 

-  Батьки – це  наші  друзі,  тому  що… 

VІ.  Самооцінювання  та  взаємооцінювання.  Оцінювання  роботи  учнів  

на  уроці. 

VІІ.  Домашнє  завдання. 

Написати  есе «Розмова  з  другом». 

Виконати  тест  за  посиланням: 

 https://naurok.com.ua/test/urok-literaturi-ridnogo-krayu-tvorchist-galini-kirpi-

1807156.html 

 

https://wordwall.net/ru/teacher/3470486/itolochko
https://naurok.com.ua/test/urok-literaturi-ridnogo-krayu-tvorchist-galini-kirpi-1807156.html
https://naurok.com.ua/test/urok-literaturi-ridnogo-krayu-tvorchist-galini-kirpi-1807156.html


18 

 

2.3.  «Житття  видатних  людей».  Анна  Багряна   про  Марію  

Заньковецьку,  Марію  Приймаченко,  Олену  Телігу 

 

Тема  уроку. Урок  літератури  рідного  краю.  «Життя  видатних  людей».  

Анна  Багряна   про  Марію  Заньковецьку,  Марію  Приймаченко,  Олену  

Телігу. 

Мета. Познайомити  учнів з  постаттю  письменниці,  показати  творчий  

зв’язок  з  Марією  Заньковецькою, Марією  Приймаченко,  Оленою  Телігою;  

розвивати  пізнавальний  інтерес,  творчу  уяву,  активність,  вміння  

висловлювати  власні  міркування;  виховувати  любов  до  рідного  слова,  

культури. 

Обладнання. Мультимедійна презентація, оповідання «Маленька Ляпутета 

(Дитинство Марії Заньковецької)», «Квіти від жар-птиці (Дитинство Марії 

Приймаченко)», «Українська лицарка (Дитинство Олени Теліги)», репродукції  

картин,  тест,  інтерактивна  вправа. 

Тип  уроку: література  рідного  краю  (позакласне  читання). 

Міжпредметні  зв’язки: історія, образотворче  мистецтво. 

                                                                      Усі  ми  родом  з  дитинства. 

                                                                                   Антуан  де Сент-Екзюпері 

                                          Перебіг   уроку 

І. Емоційне  налаштування. 

ІІ.  Оголошення  теми  й  мети  уроку,  мотивація  навчальної  діяльності. 

  Слово  учителя. 

Добрий  день,  дорогі  діти! 

Сьогодні  на  уроці  ми  познайомимося із  цікавою  особистістю,  творчою  і  

натхненною,  зі  своєю життєвою  позицією,  поетом,  прозаїком, драматургом  

і  перекладачем. Це – Анна  Багряна (Ганна  Юріївна  Багрянцева).  А  черпає 

вона  свої  творчі  сили й  натхнення  з  рідної  Київщини. Зі  збірки письменниці  

«Життя  видатних  людей»   дізнаємося,  яким  було  дитинство Марії  

Приймаченко, про що  мріяла  майбутня актриса Марія  Заньковецька,  як  

любила  Україну  Олена  Теліга. 

ІІІ. Сприйняття  й  засвоєння  учнями нового  навчального  матеріалу. 

1. Знайомство  з  письменницею[Додаток 3]. 
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    Недалеко   від  Києва  розташоване   мальовниче  містечко  Фастів. Лежить  

воно  на  Придніпровській  височині  над  річкою  Унавою. Тут  24  березня 

1981  року  народилася  майбутня  письменниця  Анна  Багряна. Дитячі  роки  

пройшли в  селищі  Борова  Фастівського  району. З 1989  року -  киянка. У  

2004  році із  відзнакою дівчина  закінчила магістратуру Інституту  філології 

Київського  національного  університету  імені  Тараса Шевченка. 

    Анна  Багряна  із  2004  року член  Національної  спілки письменників  

України,  а  з  2010 року - Асоціації українських письменників. Автор 

поетичних  книжок, низки  оповідань та  драматичних  творів,  роману  

«Етимологія  крові». ЇЇ твори  перекладалися польською,  французькою, 

англійською, болгарською,  російською,  македонською, азербайджанською  та  

литовською  мовами. У  свою  чергу  письменниця  перекладає поетичні,  

прозові  твори з  польської,  болгарської та  македонської  мов. 

    

2. Інтерв’ю  з  Анною  Багряною. 

Розкажіть,  коли  ви  почали  писати  свої  перші  твори? 

- Писати вірші й казки я пробувала ще в першому класі. Змалку мала добре 

розвинену уяву. Деякі образи, ідеї та сюжети хотілося зафіксувати, для цього 

в мене був спеціальний зошит, у якому я писала й малювала. 

Чи  були  ви  учасницею  літературних  конкурсів? 

- Так, звичайно. Своїй письменницькій кар’єрі я завдячую саме конкурсу 

«Коронація слова». Коли 2008 року здобула третє місце за роман «Етимологія 

крові» і потім підписала угоду з видавництвом «Факт» на видання цього твору, 

відчула впевненість у своїх письменницьких силах. До того часу я писала 

переважно поезію й трохи -  п’єси. Перемога в «Коронації» стала для мене 

певним стартом, новим творчим відліком і стимулом не зупинятися на 

досягнутому. 

Чи  вірите  ви  в  дива? 

- Чи вірю в дива? Звісно, вірю! І дива постійно трапляються зі мною. Без них 

життя було б нецікавим і нудним. І як це не тавтологічно звучатиме, але саме 

життя для мене є мотивацією жити і творити. 

Ви  відома  не  лише  як  письменниця,  а й як  перекладач. Чи  давно  ви  

займаєтеся  перекладами? 
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- Художніми перекладами займаюся вже 13-14 років. За цей час вийшло 

друком понад 30 книжок у моєму перекладі з болгарської, македонської, 

польської та інших мов. Переважно це твори сучасних авторів, хоча з 

болгарської перекладала і класиків. Жанри теж найрізноманітніші: поезія, 

проза, драматургія, твори для дітей, публіцистика. Зазвичай перекладаю те, що 

мені самій цікаво, адже маю можливість обирати твори для перекладу. 

Ви  любите  подорожувати? 

- Дуже  люблю. У моєму житті було багато різних цікавих подорожей 

Україною і світом. Кожна з них залишає свої враження й цікаві спогади. Але 

важливо і те, із ким ти мандруєш. До заміжжя я мандрувала з рідними, 

друзями, колегами, часто й сама. Коли познайомилася зі своїм чоловіком, ми 

почали мандрувати разом. Найчастіше це були творчі поїздки Балканами, ми 

їздили на різні літературні й театральні фестивалі, зустрічі з читачами. Такі 

подорожі запам’ятовуються яскравіше, бо тоді можеш побачити й почути 

набагато більше, ніж звичайний турист, отримати купу цікавого матеріалу для 

своїх творів. Більшість оповідань із моєї книжки «Македонські оповідки» — 

про наші мандри Північною Македонією. А щоліта я активно мандрую 

Україною, і це теж переважно творчі поїздки. Вони залишають не менше 

вражень, аніж поїздки іншими країнами світу. Адже в Україні так багато 

цікавезних місць! 

Із  чим  ототожнюється  у  вас  слово  щастя? 

- Щастя ніколи не ототожнювалось у мене з чимось конкретним, а тим паче — 

із чимось матеріальним. Я ніколи не мріяла про дорогі речі, бо не відчувала в 

них потреби. А щасливою почуваюся тоді, коли займаюся творчістю і поринаю 

у творчий процес із головою. Коли маю можливість побути наодинці з 

природою й відчути себе її маленькою часточкою. Коли черпаю сили з рідної 

землі. Коли зустрічаюся з друзями, однодумцями, зі своїми читачами, із 

цікавими для мене людьми. Коли мандрую. Коли відчуваю свою потрібність 

цьому світу. Коли насолоджуюся теперішнім — тим, що маю тут і зараз. Коли 

слухаю музику, яка звучить у моєму серці. Коли люблю. 

3. Перегляд  відео: «Анна Багряна - відома українська поетеса, 

письменник, драматург, листопад 2019». 

 https://www.youtube.com/ 

 

4.Захист  проєктів. 

Оскільки тема досить актуальна й багатогранна,  учням було запропоновано, 

об’єднавшись у групи, дослідити її в різних аспектах методом проєктної 

діяльності. Мета  проєкту – активізувати  пізнавальну  діяльність  учнів  при  

вивченні творів  Анни  Багряної, прищеплювати  навички  роботи  з  

додатковими  джерелами  інформації,  розвивати  навички  дослідницької  

діяльності на  основі  роботи  в  групах. 

 

1. Проєкт «Марія  Заньковецька – безсмертна зірка  українського  театру».  

https://www.youtube.com/
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Мета: Знайомство  з  біографічними відомостями  з  життя  Марії  

Заньковецької. 

Цілі: Довести,  що  Марія  Заньковецька -  легендарна  актриса. 

Способи реалізації: Створення презентації. 

2. Проєкт «Марія  Приймаченко -  українська  художниця». 

Мета: Знайомство  з  біографічними відомостями  з  життя  Марії  

Приймаченко. 

Цілі: Ознайомитися з репродукціями  картин художниці, творчість якої -  

прекрасне, дивовижне, утаємничене  і до кінця незбагненне явище. 

Способи реалізації: Створення презентації. 

3.Проєкт «Олена  Теліга – українська  лицарка». 

Мета: Окреслення основних мотивів творчості. 

Цілі: Знайомство з найяскравішими зразками лірики. 

Способи реалізації: Виразне читання з коментарями. 

5. Бліц - опитування  за  змістом  оповідань  Анни  Багряної. 

- Хто  з  героїнь  творів  Анни  Багряної  в  дитинстві  мріяв виступати  на  

сцені? 

   (Марія  Заньковецька). 

- Як  ставився  батько  Марії  Заньковецької  до  її  мрії  стати  актрисою? 

   (Негативно,  бо  вважав  професію  актриси  непристойною). 

- Чиєю  творчістю  захоплювався  Пабло  Пікассо? 

   (Творчістю  Марії  Приймаченко). 

- Яке  справжнє  прізвище  Олени  Теліги?  

   ( Шовгенева). 

-  Як  Марія  Приймаченко  пояснювала  те,  що  вона  малює  лівою  рукою? 

   ( Бо  ліва  рука  до  серця  ближче). 

- Якою  була  перша  роль  Марії  Заньковецької,  з  якою  вона  вийшла  на  

сцену 1882  року? 

    ( Наталки  Полтавки  у виставі за одноіменною п'єсою І. Котляревського 

"Наталка   Полтавка") 

-  Котра   з  героїнь Анни  Багряної  у  1957 році на Міжнародній виставці в 

Парижі  отримала золоту медаль, здивувавши своїми картинами увесь світ? 

    (Марія  Приймаченко).  

- Кому  належать  слова:  "Для мене театр — перш за все й після всього —

храм... Я не можу грати те, чого не розуміє серце». 

   (Марії  Заньковецькій). 

- Хто  з  героїнь  творів Анни  Багряної,  щоб  не  померти в  Києві  з  голоду,  

змушений  був у  страшну  спеку  сапати  і  полоти грядки,  насаджені  овочами? 

    (Олена  Теліга). 

-  Коли і  де  померла  Олена  Теліга? 

  ( Була заарештована та розстріляна фашистами разом із чоловіком та 

соратниками 21 лютого 1942 року в Бабиному Яру в Києві). 

6.Робота в парах. Складання цитатної характеристики героїнь оповідань 

Анни  Багряної.  
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Марія  Заньковецька 

Маня надзвичайно 

майстерно зіграла роль 

сирітки. 

 

Я хочу бути актрисою! 

 

 Однак я стану 

актрисою! 

 

Вона невтомно 

вигадувала нові ігри та 

п'єси, продовжувала 

ставити імпровізовані 

вистави, з великим 

успіхом граючи в них 

сама. 

 

Її голос, здавалося, став 

ще більш співочим, а 

рухи - розкутішими та 

природнішими. 

Марія  Приймаченко 

Змалку була 

красунечкою та 

розумницею.  

 

Могла годинами сидіти 

коло мами й заворожено 

стежити за її 

вишиванням. 

 

А що вже уяву мала 

бурхливу — аж нівроку! 

 

 Одна ніжка помітно 

покривилася й ніби 

стала коротшою від 

іншої. 

 

І ті квіти, здавалося, 

оживали під її 

пальчиками, розцвітали 

небаченою красою й 

навіть випромінювали 

якісь особливі духмяні 

пахощі. 

 

Із уяви на папір квіти 

яскраві списувала. А ще 

— звірів своїх вигаданих. 

 

 

   Олена  Теліга 

Непосидюча  донечка. 

Така, справді, ніколи не 

нудьгуватиме. 

Оленка була хоч і 

надміру непосидючою, 

але водночас сумлінною 

та допитливою 

ученицею. 

Швидко опанувавши 

азбуку, відчула неабияке 

зацікавлення книжками. 

З головою поринала у 

світ казок, у пригоди 

капітана Геттера та Тома 

Сойєра, не 

відриваючись, читала 

російську та французьку 

поезію. 

Тож почала сама писати 

вірші. 

Оленка виросла, стала 

чарівною стрункою 

панночкою. 

У страшну спеку разом із 

сільськими бабами 

сапала й полола  

насаджені овочами 

грядки. 

Худенька, геть 

непризвичаєна до 

фізичної праці, вона 

була до краю виснажена. 
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7.Гронування.  Скласти і записати у зошити асоціативне гроно зі 

словосполученням «українська  жінка». 

- сильна 

- розумна 

- талановита 

- цілеспрямована 

- винахідлива 

- працьовита  

- мудра 

- щира 

- творча 

- креативна 

Це  типові  риси  української  жінки.  Вони  властиві  всім  героїням Анни  

Багряної,  з  долею  яких  ми  познайомилися  сьогодні  на  уроці. 

8. Виконати  інтерактивну  вправу  за  посиланням: 

https://learningapps.org/display?v=p6cdrunm522 

 

ІV. Підведення  підсумків  уроку. 

1.Як  ви  розумієте  слова видатного  французького  письменника Антуана  

де Сент-Екзюпері,  який  стверджував,  що  «всі  ми  родом  з  дитинства»? 

   Наші  досягнення  в  дорослому  віці  своїми  витоками  сягають  в  дитинство. 

Щоб  стати  відомою  особистістю в  майбутньому,  потрібно в  дитячому  віці  

прагнути  до  цього,  розвивати  свій  талант  ще  змалку. Підтвердженням  

цьому  є  розповіді  Анни  Багряної  про видатних  українських  жінок. 

2.Що  спільного  між  образами  Анни  Багряної  та  її  героїнь? 

3.Мікрофон. 

- Сьогодні  на  уроці  я  дізнався(дізналася)  про… 

- Цей  урок  збагатив  мої  уявлення  про… 

- Мене  найбільше  привабив  образ… 

- Під час роботи над проєктом я переконався(переконалася), що… 

- Урок дав мені можливість… 

- Мені сподобалось… 

V. Самооцінювання та  взаємооцінювання  роботи  на  уроці. 

Аргументоване  виставлення  оцінок. 

VІ. Домашнє  завдання. 

https://learningapps.org/display?v=p6cdrunm522
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  Написати  твір – роздум  на  тему: «Чим  мене  приваблюють  образи  жінок 

Анни  Багряної»? 

Виконати  тест  за  посиланням:  

https://vseosvita.ua/test/anna-bahriana-zhyttia-vydatny-liudei-1651941.html 

 

2.4. Поетичний  світ  Леоніда  Кисельова 

 

Тема. Урок  літератури  рідного  краю. Поетичний  світ  Леоніда  

Кисельова. 

Мета: ознайомити  учнів із  творчістю  письменника,  показати  його  багатий  

творчий  доробок,  звернути  увагу  на  тематику,  ідейну  спрямованість  творів,  

розвивати  читацькі  інтереси, естетичні  смаки,  виробляти  вміння  виразно  

читати  поетичні  твори; виховувати  любов  до  рідного  краю. 

Обладнання: портрет  письменника, виставка  поетичних  творів,  

мультимедійна  презентація, тест, інтерактивна  вправа. 

Методи  й  прийоми: розповідь  учителя,  робота  в  групах,  метод  

спостереження,  метод  «незакінчене  речення». 

Очікувані  результати: 

- учні  поповнюють  знання про  життєвий  та  творчий  шлях  письменників  

Київщини; 

- висловлюють  власні  думки,  ставлення  до  поетичної  творчості  Леоніда  

Кисельова; 

- навчаються  працювати   в  групах; 

- оволодівають  навичками аналізу  поетичних  творів. 

Тип  уроку: урок  літератури  рідного  краю. 

                                             

                                                              Поезія – це  завжди  неповторність,   

                                                              Якийсь  безсмертний дотик  до  душі. 

                                                                                                  Ліна  Костенко 

                                                Перебіг  уроку 

І. Емоційне  налаштування. 

ІІ. Мотиваційний  етап (повідомлення  теми  і  мети,  визначення  цілей  

уроку). 

   Добрий  день,  діти! Сьгодні  у  нас  незвичайний  урок,  протягом  якого  ми  

спробуємо  відчути красу  рідного  слова,  доторкнувшись душею  до  творчості  

українського  письменника  Леоніда  Кисельова.  

Знайомство  з  письменником. Презентація. [Додаток 4]. 

https://vseosvita.ua/test/anna-bahriana-zhyttia-vydatny-liudei-1651941.html


25 

 

 
    Народився Леонід  Кисельов 21  вересня  1946 року  в  місті  Києві. 

Поетичний  талант хлопчику  передався  від  батька  Володимира  Кисельова,  

який  на  той  час  був  уже  відомим  письменником. Доля  Леоніда схожа  на  

миттєвий  спалах  зірки,  бо  прожив  він  всього  22  років  і  помер  від  лейкемії 

(раку  крові) 19  жовтня 1968  року.  Вірші  почав  писати  з  11  років,  а  

українською  мовою  творив  лише  останні  два  роки.    Леонід  Кисельов після  

закінчення  школи  навчався  в  Київському  університеті факультету  

іноземних  мов на  перекладацькому  відділенні. Незважаючи на молодий вік, 

він вражав усіх не тільки начитаністю і широким знанням світової літератури, 

але й точних наук — складних правил квантової механіки, кібернетики; міг 

говорити про останній футбольний матч чи найновіший закордонний фільм. 

    Він  є лауреатом  премії імені  Павла  Тичини «Чуття  єдиної  родини» 

(посмертно,  1992  рік),  членом  Спілки  письменників  України (посмертно,  

1990  рік). Найвідоміші    твори  для дітей:  «Стати б  хоч  на  менти  лічені», 

«Катерина», «Додому», «Тільки  двічі  живемо». 

 

ІІІ.Засвоєння  та  опрацювання  нового  матеріалу. 

Слово  вчителя. Леонід  Кисельов  народився  в  родині, де  глибоко  

шанувалося  все  українське  та  існував  культ  Тараса  Шевченка. Мабуть,  

тому  один  із  віршів  автор  присвятив  Кобзарю,  людині,  яка  запалювала  

людські  серця  полум’ям  правди,  безкомпромісної  справедливості. 

1. Виразне  читання  вірша  Леоніда  Кисельова «Він  був  як  полум’я…» 

Він  був  як  полум’я… 

               "Та не однаково мені..."  

                                 Тарас Шевченко 

 

Він був як полум'я. Його рядки —  

Дзвінкі і небезпечні, наче криця,  

Переживуть і жито, і пшеницю, 

І хліб, і сіль, і війни, і віки. 

 

Він був як полум'я. Свої слова — 

Легкі, як небо, сині, наче квіти, 

Що ними тільки правду говорити, 
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Він в наші душі спраглі наливав. 

 

Він був як полум'я. Тепер ідіть, 

Мо' пощастить знайти в трухлявій шафі  

Засохлу риму, клоччя біографій,  

Анкетну сповідь і газетну їдь. 

 

Він був як полум'я. 

                                         1968  рік 

2. Словникова  робота. 

Криця-  те саме, що сталь. Криця — шматок неочищеного від домішок 

заліза пористої будови, який утворюється  під час виплавляння сталі з руди 

або чавуну. 

Спраглий - той, хто дуже хоче пити, відчуває спрагу. 

Мо' -діалектне вставне слово, що означає «може».  

Трухлявий - який від давності, дії вологи, гниття  зробився крихким, 

ламким. 

Їдь (діалектне  слово) - отруйна речовина, дим. 

 3.   Обмін  враженнями  щодо  прочитаного. Евристична  бесіда. 

- Про  кого  йдеться  у  вірші  Леоніда  Кисельова  «Він  був  як  полум’я»? 

- Яка  тема,  ідея,  основна  думка  прослуханого  твору? 

- Назвіть  художні  засоби,  використані  в  поезії. 

- Як  ви  розумієте слова: «Він  був  як  полум’я»? 

- Які рядки  твору  говорять  про  те,  що  Шевченкове  слово вічне,  невмируще? 

   4.Виразне  читання  вірша  Леоніда  Кисельова «Так,  вона  залізна,  наше  

слово - криця». 

 

Так,  вона  залізна,  наше  слово - криця 

                   ...В залізній мові, в залізнім реченні! 

                                                  Андрій Малишко 

Так, вона залізна, наше слово — криця,  

Гучнодзвонна мідь. 

Над життя і згубу у космічнім віці  

Вічністю бринить. 

 

Та коли покличе й блискавкою блисне  

В сяйві корогов, 

Пам'ятайте серцем: наша мова — пісня, 

І в словах — любов. 

                                                                                                        1968рік 

5. Словникова  робота. 

Корогва, хору́го́в, хоругва́ — старовинний бойовий прапор, що був 

поширений серед слов'янських народів.  

6. Обмін  враженнями  щодо  прочитаного. 
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- Яка  тема,  ідея,  основна  думка  прослуханого  твору? 

- Назвіть  художні  засоби,  використані  в  поезії. 

7. Виконати  інтерактивну  вправу за  посиланням: 

https://wordwall.net/ru/resource/38537254/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-

%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8-

%d1%80%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-

%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%8e-%d0%bb%d0%b5%d0%be%d0%bd%d1%96%d0%b4-

%d0%ba%d0%b8%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b2 

8. Гронування. Скласти асоціативне гроно зі словом «мова». 

- Рідна. 

- Барвінкова. 

- Солов’їна. 

- Милозвучна. 

- Калинова. 

- Життєдайна.  

- Незрівнянна. 

- Дзвінка. 

- Безцінна.  

- Унікальна. 

9. Робота  в  групах. Знайдіть  та  прокоментуйте  вислови  відомих  

українців   про  мову. 

1. Мова – то серце народу: гине мова – гине народ. (Іван Огієнко). 

2. Бринить-співає наша мова, чарує, тішить і п’янить. (Олександр Олесь). 

3. Мова – духовне багатство народу. Щоб любити — треба знати, а щоб 

проникнути в таку тонку й неосяжну, величну й багатогранну річ, як 

мова, треба її любити. (Василь Сухомлинський). 

4. Мова вмирає, коли наступне покоління втрачає розуміння значення 

слів. (Василь Голобородько). 

5. Мова — це великий дар природи, розвинутий і вдосконалений за 

тисячоліття з того часу, як людина стала людиною. (Кіндрат Крапива). 

6. Найбільше і найдорожче добро кожного народу — це його мова, та 

жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ 

складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування. 

(Панас Мирний). 

10. Робота  в  парах. Продовжіть  прислів'я  про  мову. 

1. Хто  мови  своєї   цурається, хай…(сам себе стидається). 

2. Птицю пізнати по пір'ю, а… (людину по мові). 

3. Рідна мова – не полова:  її за вітром…( не розвієш). 

4. Будь  господарем…( своєму слову). 

5. Мовивши  слово, треба…( бути йому паном). 

6. Красне   слово — золотий…( ключ). 

7. Слово   старше, ніж…( гроші). 

8. Від меча рана загоїться, а від…( лихого слова — ніколи). 

9. З пісні слова не викидають і…( свого не вставляють). 

10. М'які слова і камінь…( крушать). 

https://wordwall.net/ru/resource/38537254/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8-%d1%80%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%8e-%d0%bb%d0%b5%d0%be%d0%bd%d1%96%d0%b4-%d0%ba%d0%b8%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b2
https://wordwall.net/ru/resource/38537254/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8-%d1%80%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%8e-%d0%bb%d0%b5%d0%be%d0%bd%d1%96%d0%b4-%d0%ba%d0%b8%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b2
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https://wordwall.net/ru/resource/38537254/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8-%d1%80%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%8e-%d0%bb%d0%b5%d0%be%d0%bd%d1%96%d0%b4-%d0%ba%d0%b8%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b2
https://wordwall.net/ru/resource/38537254/%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bb%d1%96%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b8-%d1%80%d1%96%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%8e-%d0%bb%d0%b5%d0%be%d0%bd%d1%96%d0%b4-%d0%ba%d0%b8%d1%81%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%be%d0%b2
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11.Творча лабораторія. Скласти сенкан із словом «мова». 

Мова 

Барвінкова,  калинова. 

Єднає,  згуртовує,   бринить.  

Вона  - це  душа  народу. 

Спілкування. 

12. Слово  вчителя.  Найдорожчим  та  найбільшим  багатством  в  житті  

кожної  людини  є  мова. Мова — це великий дар природи, розвинутий і 

вдосконалений протягом  віків. Це великий скарб, який треба шанувати, 

берегти і розумно збагачувати, не завдаючи йому ніякої шкоди. Про  красу,  

силу  мови  писало  багато  письменників,  народ  створив  прислів'я  та  

приказки,  ставлячи  слово  поряд  із  хлібом. Не  оминув  своєю  увагою  цю  

тему  і  Леонід  Кисельов.  У  його  вірші  вона – зброя,  яка  охороняє  народ  

упродовж  віків. Вона  в  серці  кожного  українця,  в  душі. І  поки  живе  наша  

мова,  доти  житиме  і  народ. 

V. Підсумок уроку. 

1. Слово  вчителя. Сьогодні  на  уроці ми  спробували  доторкнутися  до  

найтонших  струн  душі  нашого  земляка  Леоніда  Кисельова. Доля  відвела  

йому  так  мало  років  життя,  проте  він  встиг  зробити  достатньо. Це  людина  

із  великим  творчим  потенціалом,  дуже  талановита.  Він  любив  Україну,  

рідний  Київ,  дзвінкоголосу  нашу  мову. Збірка  поезій,  яка  вийшла  після  

його  смерті,  називалася  «Остання  пісня». Так, остання,  але  дуже  потужна,  

яскрава.  Пісня,  яка   відкрила  нам  з  вами  справжній  талант,  яким  не  можна  

не  захоплюватися. 

2. Мікрофон. 

– Чи сподобались вам вірші Л. Кисельова? Чим саме? 

– Який художній образ найбільше запам’ятався? 

– Що найбільше схвилювало вас? 

VI. Оцінювання (взаємооцінювання, самооцінювання). 

VIІ. Домашнє завдання. 

Вивчити одну поезію Леоніда  Кисельова напам’ять (на вибір). 

Виконати  тест  за  посиланням: 

 https://vseosvita.ua/test/urok-literatury-ridnoho-kraiu-poetychnyi-svit-leonida-

kyselova-1703751.html  

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vseosvita.ua/test/urok-literatury-ridnoho-kraiu-poetychnyi-svit-leonida-kyselova-1703751.html
https://vseosvita.ua/test/urok-literatury-ridnoho-kraiu-poetychnyi-svit-leonida-kyselova-1703751.html
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                                      ВИСНОВКИ 

                                               

           Отже, активна  діяльність  учня є найважливішою  рисою  сучасного  

уроку,  тому  що  в процесі пізнавальної діяльності, пов’язаної з історією, 

мистецтвом, традиціями та звичаями рідного краю, формується особлива 

активність у навчанні, що характеризується свідомими цілеспрямованими 

зусиллями,  які  спрямовуються не тільки на активність мислення, а й на 

розвиток творчих здібностей, на поліпшення процесу засвоєння знань, умінь і 

навичок, а значить – на підвищення ефективності уроку. 

        Уроки літератури  рідного  краю я  проводжу  як  на  основі  традиційних 

підходів  у  навчанні,  так  і  інноваційних педагогічних  технологій.  Це  має  

реалізуватися  в  комплексі і  сприяти  розвитку пізнавальних  інтересів  

школярів, формувати  естетичне  сприйняття  навколишньої  дійсності,  

прищеплювати  любов  до  художньої літератури. 

             Аналізуючи  роботу з вивчення обраної теми, дійшла висновку, що 

методична система вивчення літератури  рідного  краю у школі є сьогодні 

особливо ефективною, бо дає змогу успішно навчати школярів працювати з 

місцевим матеріалом, сприяє мотивації  навчальної  діяльності,  розвитку  

пошукової  діяльності, виробленню навичок обробки інформаційних джерел, 

формуванню активної життєвої позиції. Отже, допомагає створювати і 

проводити справді сучасні уроки і таким чином вирішувати основні завдання 

сучасного освітнього процесу. 

         Сподіваюся, що даний посібник стане у пригоді вчителям-словесникам 

Києва  та  Київщини   при підготовці та проведенні уроків літератури рідного 

краю в сучасному форматі.  А для учня-читача ці уроки стануть школою 

громадянського становлення, душі їх долучатимуться до правічної 

батьківської спадщини свого краю, народу.  Пізнавши витоки  рідного, наші 

випускники достойно ввійдуть у світовий простір  і  стануть  гідними  

громадянами  незалежної  України.  
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