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Кожна дитина – особистість, якій потрібно допомогти повірити у 

власні  сили. 

Навчити дітей висловлювати думки, розвивати фантазію, уяву, 

логічне мислення, застосовуючи інформаційно-комунікаційні 

технології. 

Спостерігати за змінами психологічних властивостей учнів (увага, 

пам‘ять, уява). 

Розвивати творчі здібності та обдарованість учнів, підвищувати 

рівень знань і навичок. 

Навчити учнів добросовісно ставитися до навчання, щоб отримати 

систему знань і реалізувати свої можливості, обдарованість у 

житті. 

3 10.01.2019 



Користування інтернет-
ресурсами 

Здійснення словникової роботи 

Демонстрація репродукцій картин 
та портретів письменників 

Перегляд фільмів, мультфільмів,  

аудіопрослуховування  творів  у виконанні 
майстрів художнього слова 

Відвідування віртуальних 
музеїв 
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 підвищити темп уроку; 

 збільшити час для самостійної роботи учнів; 

 перевірити засвоєння  теорії літератури у всіх учнів; 

 поглибити  ступінь відпрацювання практичних умінь і 

навичок; 

 вести диференційовану роботу з учнями; 

 зацікавити предметом; 

 розвинути творчий потенціал учнів; 

 підвищити якість знань школярів.  
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Використання інтерактивних прийомів 

«Коло ідей», «Акваріум»,  «Асоціація», 
«Мікрофон», «Навчаючи - навчаюсь», «Мозковий 
штурм», «Незакінчені речення», «Ажурна пилка» 

Різні варіанти дискусійного навчання  

Дискусія, диспут, дебати,вправи :«Відстрочена 
увага», «Лови помилку», «Своя опора», «Передай 

крейду», «Свої приклади», «Дружня 
порада»,«Створи символ»  

Творча діяльність нестандартного спрямування 

Сенкан, «Виступ у суді», інтерв'ю з 
письменником чи героєм, створення фільму, 

вернісаж  ілюстрацій до твору, вернісаж ідей , 
рольова літературна гра 
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Нестандартні  

розминки 

Твори -перевтілення  

Міні  - тренінги 

Сенкани 

Мультимедійні 
презентації 

Фанфіки 
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Використовувати сенкан можна під час навчання  будь-якого предмета. Він має 

чітку структуру. Це 5-рядковий вірш, який відкидає  будь-яку другорядну 

інформацію. Слово «сенкан» походить від французького слова «п‘ять» і позначає 

вірш у п‘ять рядків 

Стус. 

Великий, талановитий. 

Поважаю, пам'ятаю, пишаюсь. 

Цінував здатність чесно померти. 

Патріот (Поет). 

Від імені Стуса 

Україна. 

Рідна, далека. 

Люблю, пам'ятаю, борюсь. 

О земле втрачена, явися. 

Буття. 

 

Захар Беркут. 

Захар. 

Старий, мудрий. 

Вирішує, радить, захищає. 

Громадський лад і згода. 

Ватажок. 
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Запитання 
1. Дід головного героя. 

2. Мати  головного героя 

3. Пташка, яку хлопчик намалював  замість перегнійного 

горщичка 

4. Як дід пояснив слово «дивак»? 

5. Ім‗я  Тойкала -  однокласника головного героя. 

 «Сховане слово» 
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Відповіді 

1. Прокіп. 2. Наталка. 3. Дятел. 

4. Невстрітливий. 5. Федько.  
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(метафора) 

Рр 

(роман) 

загадка, в якій слова, що розгадуються, зображено у вигляді 

комбінації малюнків з літерами та іншими знаками.  

(Коцюбинський) 

-2- 



Часто у своїй практиці використовуємo цей різновид нарису, у якому головну роль 

відіграє не відтворення факту, а відображення вражень, асоціацій. 

Написання есе: 

 

 учні збирають необхідну інформацію за проблемою; 

 аналізують інформацію; 

 висловлюють власну точку зору; 

 есе вільне, від 5 до 20 хвилин, часто використовується цей метод для 

підведення підсумків уроку або як результат дискусії; 

 есе формальне від 20 до 45хвилин. 
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Яке воно кохання…. 
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    Зорі…Їхні світлі мерехтливі вогники видніються на темному небі. Ви бачили, як на ньому 

з‗являється слабкий блиск, згодом там загорається зіронька? Точнісінько так само і 

почуття людини: спочатку у сердечку зароджується маленький вогник, а потім з нього 

розгорається велике полум‗я… 

    Кохання є провідним мотивом більшості українських пісень. Це почуття, яке двоє людей 

пронесуть у своїх серцях впродовж усього життя. У піснях закохані  прагнуть пов'язати свої 

життя назавжди, але ніколи не зможуть бути разом, це почуття нерозділеного кохання. 

     Почуття ліричних героїв щирі, сповнені романтизму,їхня любов здатна перемогти будь-які 

труднощі, розлуку. 

     Кохання може згаснути через складні життєві ситуації, ревнощі та недовіру. згаснути, 

ніби зіроньки. Але справжня щира любов не може ні закінчитися, ні згаснути, адже той, хто 

полюбив одного разу, не зможе забути, викреслити це почуття зі свого серця.  

     Кожна людина зустріне свою любов чи при випадковій зустрічі у метро, чи за затишним 

столиком у кав'ярні.  

     І головне – не відпустити її через думку суспільства, сварки чи ревнощі, адже любов – це 

найбільший подарунок долі. І не може по-справжньому бути щасливим той, хто не зустрічав із 

коханою людиною світанок,той, хто не гуляв під теплим літнім дощем. 

     Любов здатна змінити світ, покласти край війнам та негараздам, бо робить нас 

сильнішими, дає сили подолати все на світі.  

     У народі кажуть, все найкраще отримується ціною великого страждання. Не здавайтеся, 

не опускайте руки… Заради справжнього кохання ви витримаєте усе. (Глущенко О.) 



Фанфік  (fanfiction) — жаргонізм, аматорський твір за мотивами 

популярних оригінальних  літературних творів. 

Дві жаби 

 Байка 

Коли в болоті висохла вода, 

То жаба мовила одна: 

- Ой, що ж ми будемо робити? 

Де ж нам, Жабо, жити? 

Від другої почула відповідь таку: 

- Як хочеш жити колоритно, 

Ходімо жити до  струмка! 

Біля струмка ті Жаби 

Ще довго сперечались: 

―А ну бо, Жабко, стрибни перша в нього!‖ 

―Е ні, тут справа не легка. Бо, коли висохне вода, з  

струмка назад нам вже не повернутись‖. 

Це думка  Жаби другої така. 

Тримала перша річ свою: 

―Тому на світі легко жити, чиї проблеми можуть інші  

розрішити‖. (Пікалов А.) 
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Казка 

Жили – були  собі  два  песики. От один і каже: 

- Давай, брате, у світ підемо. 

- Давай, - відповідає інший. 

     Вирушили вони у дорогу. Йдуть та йдуть. Так і дійшли до 

роздоріжжя: одна дорога - направо, а друга - наліво. І тут стали брати 

сперечатися, куди іти. Довго сперечалися і вирішили піти направо. 

    Зустрічається їм заєць та й питає: 

- Куди йдете?  

- Та от, зайче, йдемо світ подивитися, себе показати. 

    Заєць розповів братикам, що неподалік є село. Люди, що 

проживають там, мають багато худоби. І людям потрібна допомога, 

щоб її охороняти.  

От песики прийшли в те село і стали допомагати людям. 

    Відтоді  собака – друг людини. 

                                   ( Духнівський Андрій) 
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Випросила прощення в 
батьків і залишилася 

вдома  
 

за 

проти 

Підкинула б 
дитину заможним 

людям 

за  

проти 

Перед учнями ставиться запитання або проблема. Учні шукають вирішення 

цієї проблеми, зважують усі за і проти. Цей метод корисний під час 

проведення у класі  дискусії . 

Яке рішення могла б прийняти Катерина, вирішуючи долю 

свого позашлюбного сина?( «Катерина» Т. Шевченко) 
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Усмішка 

  

                
Був день похмурий, непривітний. 

На землю клен останній лист зронив. 

Всі йшли у справах по бруківці сірій 

блискучій від плачу осінніх злив. 

  

Аж враз, неначе промінь світла, 

що зіркою засяяв у пітьмі, 

майнула усмішка, ясна й привітна,  

і стало легко й радісно мені. 

  

Світ чорно – білий раптом став барвистим, 

з-за хмари Сонце визирнуло знов. 

І я пішла під синім небом чистим 

зберігши в серці радість і любов. 

Мамині руки 

  

  
У житті у кожного свій власний шлях, 

але, якими б не пішли стежинками, 

назавжди залишаються в серцях 

ласкаві, найрідніші руки мами. 

  

Вони розрадять, коли світ немилий,  

зігріють, коли холодно тобі. 

Матусі руки – лебедині крила, 

що захищають завжди від біди. 

  

Безмежно лагідні і ніжні, вони – 

це символ материнської любові. 

В них стільки ласки, стільки доброти. 

За руки ці молю щоденно Бога.  

Юлія Корнелюк 
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         Небайдуже серце 
  
Коли серце небайдуже 

Маєш в грудях, а не камінь, 

Ти не скривдиш менших себе, 

Не поводишся погано. 

  

Злом за зло ти не відплатиш, 

У біді не кинеш друга, 

За добро не ждеш подяки, 

З усіма привітний всюди. 

  

Хочу завжди так чинити, 

Як учила мене мати, 

Щоб старалися всі  люди 

Зло добром  перемагати! 

       Волонтери 
  
Волонтери –мужні люди, 

Справжні патріоти. 

Поспішають вони всюди, 

Різні в них турботи. 

  

Гроші,їжу, одяг,ліки 

Слід бійцям зібрати, 

Бо держава неспроможна 

Все те їм надати. 

  

Наша армія зміцніла 

Зусиллями спільними- 

Значить,скоро українці 

Стануть знову вільними. 

  
Юлія Ульянівська 
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Літературна світлиця знову відкрила двері. Цього 

разу до восьмикласників завітала поетеса Юлія 

Миколаївна Хандожинська. За фахом медсестра, 

але прагне лікувати душі перлинами поетичного 

слова. Вона презентувала свою збірку "Мрії в вогні 

не згорають". Про наболіле, про муки народу, який 

щодень втрачає своїх синів і дочок. 
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