
Використання матеріалів з підприємливості  

при вивченні УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ у загальноосвітніх навчальних закладах 
 

Клас Тема розділу, уроку цінності /ставлення, уміння навчальні ресурси 

5 Розділ. Світ фантазії, мудрості. 

Тема. Народні казки. «Мудра 

дівчина». Побудова казки. 

Її яскравий національний 

колорит. 

Розвиток підприємництва для того, 

щоб допомогти громадянам розвинути 

їхню здатність до активної участі в 

житті суспільства. 

Уміння вести переговори, 

переконувати, відстоювати власну 

точку зору, уміти пропонувати та 

продавати товари чи послуги; 

визначати нові цілі, прагнучи до 

розвитку особистісних якостей. 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл.  

Основи споживчих знань 5-6 кл. 
Тема 4. Моральноетичні норми поведінки споживача 

Тема 5. Захист прав споживача 

8 кл. СПОЖИВАННЯ І ЗДОРОВ’Я  
Тема 6. Безпека навколишнього середовища. «Зелене 

споживання» 

9 клас. ПРАВА СПОЖИВАЧІВ 
Тема 3. Основні права споживачів товарів, робіт і послуг 

 

Уроки з підприємницьким тлом 

 

Розділ. Світ фантазії, мудрості. 

Тема. Прислів’я та приказки. 

Народне уявлення про 

довколишній світ та його 

оцінка в прислів’ях та 

приказках. 

Обґрунтування підприємницької 

компетентності, керування власним 

життям та кар’єрою та ініціатив зі 

створення певної цінності. 

Уміння розвивати свою позицію, 

вміння і здібності, що будуть 

корисними у подальших життєвих 

ситуаціях. 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл.  

8 кл. СПОЖИВАННЯ І ЗДОРОВ’Я  
Тема 6. Безпека навколишнього середовища. «Зелене 

споживання» 

9 клас. ПРАВА СПОЖИВАЧІВ 
Тема 3. Основні права споживачів товарів, робіт і послу 

 

Уроки з підприємницьким тлом 
 

6 Розділ. Пригоди і романтика. 

Тема. Всеволод Нестайко. 

«Тореадори з Васюківки». 

Поведінка героїв, їхні вчинки, 

моральний вибір. 

Уміння вести командний стиль 

роботи, вміння працювати в команді, 

спілкуватися, взаємодіяти з іншими; 

здатність вільно орієнтуватися в 

новій ситуації, оцінювати свої 

способи дії, шукати нові методи 

роботи. 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл.  

7 клас. ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ 
Тема 2. Раціональний споживчий вибір 

 

Уроки з підприємницьким тлом 

Розділ. Гумористичні твори. 

Тема. Степан Руданський. 

«Добре торгувалось». 

Висміювання моральних вад, 

негативних рис характеру, 

Обґрунтування можливостей 

навчання через досвід. 

Уміння визначати мету комунікації, 

застосовувати ефективні стратегії 

спілкування залежно від ситуації, 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

7 клас. ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ 
Тема 5. Чинники, що впливають на раціональний вибір 

споживача. 
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авторська симпатія до простої 

людини.  

вміти емоційно налаштовуватися на 

спілкування з іншим. 
Уроки з підприємницьким тлом 
 

7 Розділ «Ти знаєш, що ти 

людина?». 

Тема. Богдан Лепкий. «Мишка 

(казка для дітей, для малих і 

великих)». 

Актуальні морально-етичні 

питання, проблема збереження 

загальнолюдських цінностей. 

Уміння розвивати свою позицію, 

вміння і здібності, що будуть 

корисними у подальших життєвих 

ситуаціях. 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл.  

9 клас. ПРАВА СПОЖИВАЧІВ 
Тема 3. Основні права споживачів товарів, робіт і послу 

 

Уроки з підприємницьким тлом 

Розділ «Ти знаєш, що ти 

людина?». 

Тема. Олекса Стороженко 

«Скарб». Морально-етичні 

проблеми оповідання. 

Розвиток  

підприємництва для того, щоб 

допомогти громадянам розвинути 

їхню здатність до активної участі в 

житті суспільства. 

Уміння планувати свої дії і вчинки, 

керуватися планом у процесі 

діяльності; 

уміння говорити правду; 

розвивати свою позицію, вміння і 

здібності, що будуть корисними у 

подальших життєвих ситуаціях. 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл.  

Основи споживчих знань 5-6 кл. 
Тема 4. Моральноетичні норми поведінки споживача 

7 клас. ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ 
Тема 2. Раціональний споживчий вибір 

 

«Здоров’я дитини – здорове споживання» 
 

Уроки з підприємницьким тлом 

8 Розділ Національна драма 

Тема Іван Карпенко-Карий 

трагікомедія «Сто тисяч». 

Проблема влади грошей. 

Тема позакласне читання. 

Іван Карпенко-Карий 

«Хазяїн». 

Усвідомлення важливості знань з 

основ підприємливості, їх корисності у 

життєвих ситуаціях. 

Уміння уникати конфліктів, 

досягнення консенсусу, брати на себе 

відповідальність за прийняті рішення 

та їх виконання; спільно визначати 

цілі діяльності, планувати, 

розробляти й реалізовувати 
соціальні проекти і стратегії 

індивідуальних та колективних дій; 

міркувати і вчіться і з успіху, і з 

поразки 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

Основи споживчих знань 5-6 кл. 
Тема 4. Моральноетичні норми поведінки споживача 

7 клас. ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ 
Тема 2. Раціональний споживчий вибір 

 

«Здоров’я дитини – здорове споживання» 
 

Уроки з підприємницьким тлом 

9 Розділ. Усна народна 

творчість. 

Розуміння ролі  

грошових відносин у розвитку 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

Основи споживчих знань 5-6 кл. 
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Тема. Українське весілля – 

один із провідних жанрів 

родинно-обрядової творчості. 

Основні етапи весілля. 

сучасного суспільства. 

Уміння співвідносити власні 

економічні інтереси й потреби з 

наявними матеріальними, трудовими, 

природними й екологічними 

ресурсами, інтересами й потребами 

інших людей та суспільства, 

застосовувати технології 
моніторингу ресурсів і забезпечення 

стійкого розвитку 

Тема 4. Моральноетичні норми поведінки споживача 

8 кл. СПОЖИВАННЯ І ЗДОРОВ’Я  
Тема 6. Безпека навколишнього середовища. «Зелене 

споживання» 

 

«Здоров’я дитини – здорове споживання» 
 

Уроки з підприємницьким тлом 

Розділ. Давня українська 

література. Тема. Григорій 

Сковорода. Повчальний 

характер і художні особливості 

збірки «Байки харківські». 

Байка «Бджола та шершень». 

Уміння презентувати себе та свої 

досягнення та поширювати 

інформацію про результати/продукти 

власної економічної діяльності та 

діяльності колективу. 

«Основи споживчих знань» 1-12 кл. ,  

9 клас. ПРАВА СПОЖИВАЧІВ 
Тема 3. Основні права споживачів товарів, робіт і послуг 

 

Уроки з підприємницьким тлом 
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