
 

Використання матеріалів  

з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини  

при вивченні навчальних предметів у загальноосвітній школі  

Навчальний предмет:              Зарубіжна література 

Відкритий електронний ресурс для скачування посібників серії «Живемо в демократії» томи 1-6: 

http://doccu.in.ua/tag/посібникизодгопл/  

Клас Тема розділу, уроку 
цінності /ставлення 

уміння 
навчальні ресурси 

(ОДГ/ОПЛ) 
примітки/коментарі 

5 

1. Розділ 2. Казки народів світу 

Індійська народна казка 

«Фарбований шакал». 

«Панчатантра» – перша у світі 

фольклорна збірка, книга про 

основи житейської мудрості. 

Викриття в образах тварин 

негативних людських якостей. 

Повчальний зміст казки. 

 

Рівноправність, 

ненасильницьке 

вирішення конфліктів // 

визнання рівності всіх, 

уникнення конфліктних 

ситуацій  

Цінувати власну 

свободу; 

 визнавати рівність 

усіх; 

уникати конфліктних 

ситуацій. 

Т. 3, стор. 54 (Урок 4), 

Р.М. 2.3; 

Т. 3, стор. 99 (Урок 4), 

Р.М. 4.4.; 

Т.4, стор. 183 (Урок 

1), Р.М. 7.1; 

Т. 6, стор. 85, Вправа 

8.6. 

 

2.Розділ 2. Казки народів світу  

Японські народні казки «Іссумбосі, 

або Хлопчик-Мізинчик», 

«Момотаро, або Хлопчик-Персик» 

(1 за вибором учителя). 
Відображення любові до праці, 

кмітливості, сміливості, ставлення до 

природи в образах Іссумбосі, 

Момотаро. Національний колорит 

Рівність, обов’язок // 

визнання рівності всіх, 

усвідомлення обов’язків 

людини 
Знати свої обов’язки; 

цінувати власну 

свободу; 

визнавати рівність 

усіх 

Т. 3, стор. 146 (Урок 

2), Р.М. стор. 155.  

 

http://doccu.in.ua/tag/посібникизодгопл/
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2017/04/%D0%A2%D0%9E%D0%9C-4.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2017/03/%D0%A2%D0%9E%D0%9C-6.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf


 

японських казок. 

 

3. Розділ 2. Казки народів світу  

Брати Я. і В. Ґрімм. «Пані 

Метелиця». Значення діяльності 

братів Я. і В. Ґрімм у збиранні й 

збереженні фольклору. Моральні 

цінності в казці. Характеристика 

образів персонажів. Антитеза. 

 

Соціальна 

справедливість // 

розуміння соціальної 

справедливості 
Цінувати соціальну 

справедливість 

Т.6, стор. 48, Вправа 

5.3 

 

4. Розділ 2. Казки народів світу  

Ганс Крістіан Андерсен (1805–

1875). «Непохитний олов’яний 

солдатик».  

Утвердження сили кохання й 

відданості в казці «Непохитний 

олов’яний солдатик».  

 

Відповідальність // 

розуміння власної 

відповідальності  Усвідомлювати 
відповідальність за 

свої вчинки; 

робити вибір і 

пояснювати його 

Т. 3, стор. 144 (Урок 

1), Р.М. 6.1. 

 

5.  Розділ 4. Світ дитинства  

Марк Твен (1835–1910). «Пригоди 

Тома Сойєра». Провідні ідеї твору 

(дружба, кохання, людяність та ін.). 

 

Рівноправність, 

відповідальність, 

активна громадянська 

позиція // розуміння 

рівності всіх, 

усвідомлення 

відповідальності за свої 

вчинки та вчинки інших 

Розуміти  важливість 

вияву ініціативи в 

суспільному житті; 

виражати активну 

громадську позицію 

Т. 3., стор. 189 (Урок 

4), Р.М. 8.2. 

Т. 3, стор. Урок 3, 

Р.М. 9.2.  

 

 

6. Розділ 4. Світ дитинства  

Елеанор Портер (1868–1920). 

«Полліанна». Щирість, мужність і 

оптимізм героїні твору, її вплив на 

життя міста. 

Активна громадянська 

позиція // розуміння ролі 

й відповідальності 

кожного в суспільстві 

Розуміти  важливість 

вияву ініціативи в 

суспільному житті; 

виражати активну 

громадську позицію 

Т. 3, стор. 123 (Урок 

3), Р.М. 5.4, 5.2.  

 

http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2017/03/%D0%A2%D0%9E%D0%9C-6.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf


 

 

7. Розділ 5. Сила творчої уяви 

Льюїс Керролл (1832–1898). «Аліса 

в Країні Див». Персонажі, які 

оточують героїню.  

Права, свободи, уряди і 

політики // 

усвідомлення своїх прав 

і обов’язків, розуміння 

функцій та 

відповідальності 

управління державою 

Висловлювати 

судження щодо 

порушення своїх прав 

і обов’язків; 

розуміти 
демократичні важелі 

управління країною 

Т. 3, стор. 200, (Урок 

1), Р.М. 9.1. 

Т. 3, стор. 202, (Урок 

2).  

 

 

8. Розділ 6. Сучасна література. У 

колі добрих 

«Чарлі і шоколадна фабрика». 

Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та 

його друзів на казковій шоколадній 

фабриці містера Вонкі. 

Стереотипи та 

упередження // 

усвідомлення того, що 

стереотипи можуть 

призвести до спрощених, 

несправедливих поглядів 

на особистість  

Усвідомити значення 

стереотипів у житті 

суспільства 

Т. 3 стор. 24 (Урок 1), 

Р. М. 1.1.  

 

 

9. Розділ 6. Сучасна література. У 

колі добрих 

Туве Янсон (1914–2001). «Комета 

прилітає», «Капелюх Чарівника», 

«Зима-чарівниця» (1 за вибором). 

Персонажі, утілення в них ідей 

доброти, щирості, сімейних 

цінностей. 

Цінності особистості 

ініціативність // 

усвідомлення того, що 

цінності мають різне 

практичне втілення  

Поважати систему 

цінностей інших 

людей; 

співвідносити свої 

цінності з цінностями 

інших людей 

Т. 6, стор 21, Вправа 

2.3  

 

 

10. Розділ 6. Сучасна література. У 

колі добрих 

Пауль Маар (нар. 1937). «Машина 

для здійснення бажань, або 

Суботик повертається в суботу». 

Яскравість художнього світу твору. 

Відповідальність // 

розуміння власної 

відповідальності за свої 

бажання і вчинки  
Співвідносити права 

і відповідальність  

Т. 3, стор. 144 (Урок 

1), Р.М. 6.1 

 

6 
1. Розділ 2. Міфи народів світу 

 

Грецькі міфи. Міф про Прометея. 

Соціальна 

справедливість // 

розуміння соціальної 

справедливості 

Цінувати соціальну 

справедливість 

Т.6, стор. 48, Вправа 

5.3 

 

http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2017/03/%D0%A2%D0%9E%D0%9C-6.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2017/03/%D0%A2%D0%9E%D0%9C-6.pdf


 

 

2. Розділ 3. Мудрість байки 

Іван Андрійович Крилов (1769–

1844). «Вовк і Ягня» Моральні 

проблеми в байках І. А. Крилова. 

Рівноправність, 

соціальна 

справедливість // 

розуміння 

рівноправності всіх, 

соціальної 

справедливості 

Обстоювати 
соціальну 

справедливість, 

рівноправність 

Т. 3, стор. 54, (урок 

4), Р.М. 2.3. 

Т.6, стор. 48, Вправа 

5.3  

 

 

3. Розділ 4. Пригоди і фантастика 

Жуль Верн (1828–1905). 

«П'ятнадцятирічний капітан». 

Образ Діка Сенда, моральні якості 

героя, його мужність і людяність. 

 

Відповідальність, 

свобода // усвідомлення 

відповідальності за свої 

вчинки, долю інших 

людей,  

Обстоювати 
демократичні 

цінності;  

Т. 3, стор. 152, (Урок 

4), Р.М. 6.4 

 

 

4. Розділ 4. Пригоди і фантастика 

Жуль Верн (1828–1905). 

«П'ятнадцятирічний капітан». 

Дік Сенд і його друзі. Дік Сенд і 

Негоро. Проблема рабства в романі. 

Ненасильницький спосіб 

життя // засудження 

рабства, дискримінації; 

розуміння таких 

негативних проявів, як 

насильство, рабство, 

зневага до інших 

обстоювати 
демократичні 

цінності; 

висловлювати 
судження щодо таких 

проявів, як 

насильство, рабство 

Т. 3, стор. 49, (Урок 

2), Р.М. 2.1. 

 

 

5. Розділ 5. Людські стосунки 

Антон Павлович Чехов (1860–1904). 

«Хамелеон». 
 

Рівність усіх людей; 

людська гідність // 

усвідомлення рівності 

кожного; усвідомлення 

права кожного на 

людську гідність  

Визнавати рівність 

людей незалежно від 

соціального статусу. 

Уміти вирішувати 

конфлікти 

Т. 3, стор. 45 (Урок 1). 

Т. 6, стор. 79, Вправа 

8.2 

 

 

6.Розділ 5. Людські стосунки 

Гаррієт Бічер-Стоу (1811–1896). 

«Хатина дядька Тома». Проблема 

рабства і ставлення до людей різних 

рас і національностей у творі. 

Рівність, 

різноманітність // 

засудження рабства, 

дискримінації; 

розуміння таких 

негативних проявів, як 

насильство, рабство, 

зневага до інших 

Визнавати рівність 

людей незалежно від 

расової 

приналежності 

Т. 3, стор 68 (Урок 1), 

Р.М. 3.1. 

 

http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2017/03/%D0%A2%D0%9E%D0%9C-6.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2017/03/%D0%A2%D0%9E%D0%9C-6.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf


 

 

7.Роздділ 6.  Поетичне бачення світу 

Роберт Бернс (1759–1796). «Моє 

серце в верховині…». Ідея любові до 

батьківщини у вірші Р. Бернса. 

Антитеза (рідний край – чужина). 

Елементи фольклору (традиційні 

образи, постійні епітети, повтори та 

ін.). 

 

Відповідальність за 

батьківщину // 

розуміння власної 

відповідальності за долю 

країни  

Виявляти 
патріотизм, розуміти 

власну 

відповідальність за 

долю країни 

Т. 3, стор. 204 (Урок 

3), Р.М. 9.2 

 

 

8. Розділ 6. Поетичне бачення світу  

Генрі Лонгфелло (1807–1882). 

«Пісня про Гайавату» (1 розділ за 

вибором учителя). 

Образ Гайавати. Ідеї миру, 

національного єднання, служіння 

народові. 

 

 

Відповідальність за 

батьківщину // 

розуміння власної 

відповідальності за долю 

країни  

Виявляти 
патріотизм, розуміти 

власну 

відповідальність за 

долю країни 

Т. 3, стор. 204 (Урок 

3), Р.М. 9.2 

 

 

9. Розділ 7. Образ майбутнього в 

літературі 

Рей Дуглас Бредбері (1920–2012). 
«Усмішка». Тривога за руйнування 

духовних цінностей в оповіданні 

«Усмішка». 

Відповідальність за 

батьківщину // 

розуміння власної 

відповідальності за долю 

країни 

Розуміти особисту 

відповідальність 

кожної людини за 

збереження здобутків 

цивілізації 

Т. 3, стор. 204 (Урок 

3), Р.М. 9.2 

 

 

10. Розділ 8. Сучасна література. 

Зростання і взаємини зі світом 

Астрід Анна Емілія Ліндґрен (1907–

2002). «Міо, мій Міо». 

Образи головних героїв. Перемога 

добра над злом. 

 

Відповідальність за 

батьківщину // 

розуміння власної 

відповідальності за долю 

країни  

Виявляти 
патріотизм,  

розуміти власну 
відповідальність за 

долю країни 

Т. 3, стор. 204 (Урок 

3), Р.М. 9.2 

 

7 1. Розділ 2.  Билини і балади Відповідальність за Поважати  Т. 3, стор. 204 (Урок  

http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf


 

«Ілля Муромець і Соловей-

Розбійник».  Ідеал воїна-захисника в 

билині «Ілля Муромець і Соловей-

Розбійник». Утілення людських 

чеснот в образах героїв билин. 

Елементи фольклору. 

 

батьківщину // 

розуміння власної 

відповідальності за долю 

країни 

загальнолюдські 

чесноти, родинні 

цінності, героїзм і 

відданість вітчизні 

3), Р.М. 9.2 

 

 

2. Розділ 2. Билини і балади 

«Як Робін Гуд став розбійником» 

або «Поєдинок Робіна Гуда з Гаєм 

Гізборном». Ідеї свободи і служіння 

народові. Образ народного захисника 

Робіна Гуда. 

 

Відповідальність за 

батьківщину // 

розуміння власної 

відповідальності за долю 

країни 

Поважати  

загальнолюдські 

чесноти, родинні 

цінності, героїзм і 

відданість вітчизні 

Т. 3, стор. 204 (Урок 

3), Р.М. 9.2 

 

 

 

3. Розділ 2. Билини і балади  

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер 

(1759–1805). «Рукавичка». 

Випробування головного героя 

балади. Образ справжнього лицаря, 

його мужність, відвага, людська 

гідність. 

 

Права людини, право на 

гідність // усвідомлення 

права кожного на 

людську гідність Цінувати свою 

гідність та гідність 

інших людей 

Т. 4, стор. 28, вправа 

3.3. 

Т. 3. стор.   

 

 

4. Розділ 2. Билини і балади  

Роберт Льюїс Стівенсон (1850–

1894). «Балада про вересовий 

трунок». Основний конфлікт балади 

(батько і син – король, свобода – 

рабство). Утвердження духовної сили 

пиктів, їхнього героїзму в захисті 

національних цінностей. Символіка  

твору. 

 

Рівність, 

різноманітність // 

засудження рабства, 

дискримінації; 

розуміння таких 

негативних проявів, як 

насильство, рабство, 

зневага до інших 

Визнавати рівність 

людей незалежно від 

расової 

приналежності 

Т. 3, стор 68 (Урок 1), 

Р.М. 3.1. 

Т. 6, стор. 34, вправа 

4.1. 
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5. Розділ 3. Історічне минуле в 

літературі 

Друга світова війна у європейській 

поезії (К. І. Галчинський («Лист із 

полону», «Пісня про солдатів  з 

Вестерплятте» та ін.), А. Марґул-

Шпербер («Про назву концтабору 

Бухенвальд») 

Цінність людського 

життя, конфлікт // 

поцінування людського 

життя, усвідомлення 

ненасильницького 

вирішення конфліктів 

Цінувати людське 

життя,  

уникати конфліктних 

ситуацій 

Т. 3, стор. 99, (Урок 

4), Р.М. 4.4. 

 

 

6. Розділ 4. Духовне випробування 

людини 

Джеймс Олдрідж (нар. 1918). 

«Останній дюйм».  Віра у внутрішні 

можливості людини,  подолання нею 

життєвих випробувань, здатність до 

порозуміння. 

Важливість прийняття 

рішень у різних 

життєвих ситуаціях // 

розуміння важливості 

прийняття рішень та 

відповідальності за них  

Уміти ухвалювати 

життєво важливі 

рішення 

Т. 4, стор. 68, (Урок 2, 

3), Р.М. 2.1-2.4 

 

 

7. Розділ 4. Духовне випробування 

людини  

Редьярд Кіплінг (1865–1936). 

«Балада про Схід і Захід». 

Протистояння і примирення Сходу й 

Заходу в «Баладі про Схід і Захід» Р. 

Кіплінга. Антитези у творі. Ідеї миру і  

дружби. Динаміка образів головних 

героїв (Камаль, Полковничий син). 

 

 

Конфлікт, 

різноманітність // 

усвідомлення 

ненасильницького 

вирішення конфліктів, 

розуміння необхідності 

жити разом з усіма у 

мирі 

Поважати одне 

одного незалежно від 

соціального статусу, 

віросповідання тощо,  

уникати конфліктних 

ситуацій 

Т. 3, стор. 68 (Урок 1), 

Р.М. 3.1. 

Т.3, стор. 99 (Урок 4), 

Р.М. 4.4. 

Т. 6, стор 35, вправа 

4.2 

 

 

8.  Розділ 6. Літературний детектив 

Артур Конан Дойл (1859–1930). 

Оповідання про Шерлока Холмса 

«Спілка рудих». Іронічне 

зображення пристрасті людини до 

легкого збагачення в оповіданні 

«Спілка рудих». Сутність 

Правила і закон // 

розуміння необхідності 

дотримання правил і 

законів у суспільстві 
Розуміти  
невідворотність 

покарання злочину 

Т. 3, стор. 180 (Урок 

1).  

Т. 4, стор 143 (Урок 1 

і 2), Р.М. 5.1, 5.2, 5.4.  

 

http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2017/04/%D0%A2%D0%9E%D0%9C-4.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2017/03/%D0%A2%D0%9E%D0%9C-6.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2017/04/%D0%A2%D0%9E%D0%9C-4.pdf


 

«дедуктивного методу» 

 

 

9. Розділ 7. Світова новела 

О. Генрі (1862–1910). «Останній 

листок». 
Новела «Останній листок» – гімн 

людині, котра здатна на самопожертву 

заради ближнього. 

Відповідальність за 

вчинки, соціальна 

справедливість // 

розуміння 
відповідальності за 

власні вчинки 

Висловлювати 

судження щодо 

моральної 

відповідальність за 

свої вчинки та 

утвердження 

справедливості  

Т. 4, стор. 68 (Урок 2 і 

3), Р.М. 2.1-2.4. 

 

 

10. Розділ 8. Сучасна література. Я і 

світ 

Айзек Азімов (1920–1992). «Фах». 

Роздуми про майбутнє людини й 

людства. 

Свобода // усвідомлення 

пріоритету власної 

свободи 
Цінувати власну 

свободу 

Т. 3, стор. 117 (Урок 

1) Р.М. 5.1, 5.2. 

Т. 6, стор 21, вправа 

2.3. 
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1. Розділ 3. Античність 

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.). 

 

Соціальна 

відповідальність, 

конфлікти // 

усвідомлення 

ненасильницького 

розв’язання конфліктних 

ситуацій  

Виявляти 
патріотизм, розуміти 

власну 
відповідальність за 

долю країни; 

усвідомлювати 
необхідність 

ненасильницького 

розв’язання 

конфліктів 

Т. 3, стор 93, (Урок 1), 

Р.М. 4.1. 

Т. 6, стор 82, вправа 

8.4. 

 

 

2. Розділ 3. Античність  

Есхіл (бл. 525–бл. 456 рр. до н. е.). 

«Прометей закутий». Значення 

творчості Есхіла для розвитку 

європейської драми і театру. Утілення 

міфу про Прометея у трагедії 

«Прометей закутий». Основний 

конфлікт трагедії. «Дари» Прометея 

Рівноправність, 

відповідальність, 

активна громадянська 

позиція, соціальна 

справедливість // 

розуміння рівності всіх, 

усвідомлення 

відповідальності за свої 

вчинки та вчинки інших; 

Розуміти  важливість 

вияву ініціативи в 

суспільному житті, 

виражати активну 

громадську позицію;  

цінувати соціальну 

справедливість  

Т. 3., стор. 189 (Урок 

4), Р.М. 8.2. 

Т. 3, стор. Урок 3, 

Р.М. 9.2.  

 

http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2017/04/%D0%A2%D0%9E%D0%9C-4.pdf
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людству. Ідеї служіння, 

самопожертви,  свободи. 

 

прагнення до соціальної 

справедливості 

 

3. Розділ 3. Античність  

 «Золота доба» давньоримської 

літератури. 

Публій Вергілій Марон (70–19 рр. 

до н. е.). «Енеїда» (огляд, 1-2 уривки 

за вибором учителя). Зв’язок твору з 

гомерівським епосом, міфологією. 

Ідея громадського служіння, 

утвердження величі держави. Образ 

Енея та його значення в композиції 

твору. 

 

Відповідальність за 

батьківщину // 

розуміння власної 

відповідальності за долю 

країни  Виявляти 
патріотизм, розуміти 

власну 

відповідальність за 

долю країни 

Т. 3, стор. 204 (Урок 

3), Р.М. 9.2 

 

 

4. Розділ 4. Середньовіччя 

Омар Хайям (бл. 1048–після 1122). 

Рубаї. Лаконізм і  місткість жанру 

рубаї. Основні теми й мотиви 

творчості Омара Хайяма. 

 

Активна громадянська 

позиція // розуміння ролі 

й відповідальності 

кожного в суспільстві 

Розуміти  важливість 

вияву ініціативи в 

суспільному житті, 

виражати активну 

громадську позицію 

Т. 3, стор. 123 (Урок 

3), Р.М. 5.4, 5.2.  

 

 

5. Розділ 4. Середньовіччя 

«Пісня про Роланда» (X ст.) (2-3 

розділи за вибором учителя).  

Патріотичні ідеї в «Пісні про 

Роланда». Образна система (Роланд, 

Ганелон, Карл та ін.). Елементи 

фольклору. Особливості поетичної 

мови твору. 

 

Відповідальність за 

батьківщину // 

розуміння власної 

відповідальності за долю 

країни  

Виявляти 
патріотизм, розуміти 

власну 

відповідальність за 

долю країни 

Т. 3, стор. 204 (Урок 

3), Р.М. 9.2 

 

 
6. Розділ 5. Відродження 

Епоха Відродження (Ренесансу) в 

Права, свободи, 

гідність; ненасильницьке 

Цінувати людське 

життя, 

Т. 6, стор 18, вправа 

2.2.  

 

http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2017/03/%D0%A2%D0%9E%D0%9C-6.pdf


 

Європі. Гуманізм. Культ античності. 

Характерні риси ренесансної культури 

і літератури. 

вирішення конфліктів // 

поцінування людського 

життя,  

усвідомлення 
ненасильницького 

вирішення конфліктів  

уникати конфліктних 

ситуацій 

 

7. Розділ 5.  Відродження  

Трагедія «Ромео і Джульєтта» В. 

Шекспіра. Гуманістична цінність 

трагедії В. Шекспіра, її популярність 

серед різних поколінь.   

Конфлікт // 

усвідомлення 
ненасильницького 

вирішення конфліктів 

Розуміти важливість 

конструктивного 

вирішення конфліктів  

Т. 3., стор. 95, (Урок 

2), Р.М. 4.1, 4.2. 

Т. 6,  стор. 78-81, 

вправи 8.1-8.3  

 

 

8. Розділ 6. Бароко і класицизм 

Мольєр (1622–1673). «Міщанин-

шляхтич». Тематика і проблематика 

твору, його загальнолюдське значення. 

Рівноправність, 

стереотипи // 

усвідомлення 

толерантного ставлення 

до людини незалежно від 

її соціального стану 

Розрізняти істинні та 

фальшиві цінності, 

розуміти 
необхідність 

шанобливого 

ставлення до людини 

незалежно від її 

соціального стану 

Т. 3, стор. 45, (Урок 

1). 

Т. 6, стор. 37, 38, 

вправи 4.4, 4.5. 

 

 

9. Розділ 7. Література XX–XXI СТ. У 

пошуках себе і високого польоту 

Антуан де Сент-Екзюпері (1900–

1944). «Маленький принц». 

Філософський зміст твору. 

Особиста 

відповідальність, право 

на свободу вибору // 

розуміння особистої 

відповідальності, права 

на свободу вибору  

Розуміти особисту 

відповідальність 

перед людьми;  

усвідомлювати право 

на свободу вибору 

Т. 3, стор. 149, (Урок 

3).  

 

 

10. Розділ 7. Література XX–XXI СТ. 

У пошуках себе і високого польоту 

Марина Аромштам (нар. 1960). 

«Коли відпочивають янголи». 

Моральні проблеми (сімейні драми, 

перше кохання, конфлікти батьків і 

дітей, пошуки шляху в житті та ін.) та 

їхнє осмислення у творі. 

Конфлікт // 

усвідомлення 
необхідності 

конструктивного 

вирішення конфліктів 

Усвідомлювати 

необхідність 

конструктивного 

вирішення конфліктів 

Т.3, стор. 95, (Урок 2), 

Р.М. 4.1, 4.2.  

Т. 6, стор. 78, вправа 

8.1. 

 

http://doccu.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Living-in-Democracy_ukr_2009.pdf
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1. Розділ 2. Просвітництво 

Джонатан Свіфт (1667–1745). 

«Мандри Лемюеля Гуллівера» Образ 

Гуллівера як втілення концепції нової 

людини. 

Активна громадянська 

позиція // розуміння ролі 

й відповідальності 

кожного в суспільстві 

Розуміти  важливість 

вияву ініціативи в 

суспільному житті, 

виражати активну 

громадську позицію 

Т. 3, стор. 123 (Урок 

3), Р.М. 5.4, 5.2.  

 

 

2. Розділ 2. Просвітництво  

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. 

 

Демократичні цінності 

// усвідомлення 

демократичних 

цінностей  
Усвідомлювати 

демократичні цінності 

Т. 6, стор. 17-21, 

вправи 2.1-2.3.  

 

 

3. Розділ 3. Романтизм 

Джордж Ноел Гордон Байрон (1788–

1824). Відображення духовного життя 

особистості та суспільства,  історії та 

культури Європи в поемі 

«Паломництво Чайльд Гарольда». 

Право на гідність // 

відстоювання своєї 

гідності 
Розуміти  необхідність 

захисту своїх прaв і 

прав інших людей 

Т. 3. Стор. 116 (Урок 

1), Р.М. 5.1, 5.2.  

Т. 4, стор. 70 (Урок 4), 

Р.М. 2.2, 2.5. 

 

 

4.  Розділ 3. Романтизм 

Михайло Юрійович Лермонтов 

(1814–1841). Складність образу 

Печоріна, його духовна трагедія. 

Право на гідність // 

відстоювання своєї 

гідності 

Розуміти  необхідність 

захисту своїх прaв і 

прав інших людей 

Т. 3. Стор. 116 (Урок 

1), Р.М. 5.1, 5.2.  

Т. 4, стор. 70 (Урок 4), 

Р.М. 2.2, 2.5. 

 

 

5.  Розділ 4. Реалізм 

Оноре де Бальзак (1799–1850). 

«Гобсек». 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.). 

Толерантність, 

життєві цінності // 

усвідомлення  

необхідності поваги до 

людини 

Усвідомлювати 

необхідність поваги до 

людини, розпізнавати 

уявні і справжні життєві 

цінності 

Т. 4, стор. 70, (Урок 

4), Р.М. 2.2, 2.5. 

Т. 6, стор. 17-21, 

вправи 2.1-2.3. 
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6. Розділ 4. Реалізм 

Микола Васильович Гоголь (1809–

1852). «Ревізор». Образи чиновників. 

Образ Хлєстакова та його динаміка. 

Відповідальність; 

правила і закон // 

усвідомлення 
відповідальності за 

вчинки, розуміння 

необхідності дотримання 

правил і законів  

Усвідомлювати  
відповідальність за 

вчинки, розуміти 

необхідність 

дотримання правил і 

законів 

Т. 4., стор. 70 (Урок 

4), Р.М. 2.2, 2.5.  

Т. 4, стор. 147 (Урок 

3), Р.М. 5.3, 5.4.  

 

 

7. Розділ 5. Нові тенденції у драматургії 

кінця XIX–початку XX ст. 

Генрік Ібсен (1828–1906). 

«Ляльковий дім». «Ляльковий дім» як 

соціально-психологічна драма. 

Особливості драматичного конфлікту 

та розвиток сценічної дії (зовнішньої і 

внутрішньої). 

 

Конфлікт, 

рівноправність // 

усвідомлення 

ненасильницького 

вирішення конфліктів; 

розуміння гендерної 

рівності 

Усвідомлювати 
необхідність 

конструктивного 

вирішення 

конфліктів; розуміти 

гендерну рівність  

Т.3, стор. 95, (Урок 2), 

Р.М. 4.1, 4.2.  

Т. 6, стор. 78, вправа 

8.1. 

Т. 3, стор. 52, (Урок 

3), Р.М. 2.2. 

 

 

8. Розділ 6. Література XX–XXI ст. 

Життя, історія, культура  

Шолом-Алейхем (1859–1916). «Тев’є-

молочар». Тема історичного зламу, 

який пройшов крізь долю людини і 

народу на межі XIX–XX ст. 

Відповідальність, 

компетентність у 

прийнятті рішень // 

розуміння 

відповідальності за 

наслідки прийнятих 

рішень 

Усвідомлювати 
важливість 

конструктивних рішень; 

аналізувати принципи і 

механізми  

функціонування 

суспільства 

Т. 4, стор 68, (Урок 2 і 

3), Р.М. 2.1-2.4.  

 

 

9. Розділ 6. Література XX–XXI ст. 

Життя, історія, культура  

Гарпер Лі (1926–2016). «Убити 

пересмішника». 
Проблема входження молоді в 

дорослий світ, зіткнення із 

жорстокістю. 

Відповідальність; 

правила і закон // 

усвідомлення 
відповідальності за 

вчинки, розуміння 

необхідності дотримання 

правил і законів 

Усвідомлювати  

відповідальність за 

вчинки, розуміти 

необхідність 

дотримання правил і 

законів 

Т. 4., стор. 70 (Урок 

4), Р.М. 2.2, 2.5.  

Т. 4, стор. 147 (Урок 

3), Р.М. 5.3, 5.4.  

 

 10. Розділ 6. Література XX–XXI ст. 

Життя, історія, культура  

Рівність, 

різноманітність // 
Визнавати рівність 

людей незалежно від 

Т. 3, стор 68 (Урок 1), 

Р.М. 3.1. 
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Гарпер Лі (1926–2016). «Убити 

пересмішника». 

Моральні ідеали у творі. 

 

засудження рабства, 

дискримінації; 

розуміння таких 

негативних проявів, як 

насильство, рабство, 

зневага до інших 

расової 

приналежності 

Т. 6, стор. 34, вправа 

4.1. 
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