
Методичні рекомендації науково-методичної лабораторії  української мови та 

літератури, зарубіжної літератури та мов і літератур національних меншин про 

національно-патріотичне виховання учнів у закладах загальної середньої освіти 

на уроках української літератури в 10 класі 

(відповідно до «Методичних рекомендацій щодо                                      

національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, 

додаток до Наказу МОН України від 16.06.2015 р. № 641) 

 

У 2018/2019 навчальному році вивчення української літератури у 10 класі 

здійснюватиметься за новими навчальними програмами (рівень стандарту), 

затвердженими наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407. 

Навчальні програми розміщені на офіційному сайті МОН України за 

посиланням:https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-

programi. 

Предмет «Українська література» в загальноосвітній школі вивчає кращі 

зразки художньої літератури як мистецтва слова, допомагає формувати, 

збагачувати внутрішній світ молодої людини, позитивно впливати на її 

свідомість, морально-етичні цінності, розвивати інтелектуальні, творчі 

здібності, естетичні смаки, самостійність мислення й громадянський вибір. Усе 

це сприятиме самореалізації особистості в майбутньому. 

Метою шкільного вивчення української літератури є:  

- формування гуманістичного світогляду старшокласників, долучення їх 

засобами художньої літератури до загальнолюдських і національних 

цінностей; 

- виховання національно свідомих громадян України; 

- естетичний розвиток учнів, підвищення їх загального культурного 

рівня та розширення культурно-пізнавальних інтересів; 

- сприяння всебічному розвитку школярів, їх духовному збагаченню, 

активному становленню й самореалізації в сучасному світі. 

Українська література як навчальний предмет має досить значний потенціал 

для реалізації всіх наскрізних ліній. 

У 10 класі українська література вивчається в жанрово-тематичному 

розмаїтті, із залученням біографій письменників у найпоказовіших, 

найцікавіших фрагментах. Особливий акцент зроблено на тих художніх творах, 

які сприяють зародженню у свідомості молодої людини якостей, що є носіями 

позитивної, життєствердної енергії. Адже в умовах національного 

державотворення актуалізуються пріоритет людини-гуманіста, людини-

патріота, оптимістичні суспільні настрої, духовне здоров’я особистості, ці 

твори повинні приносити естетичне задоволення й давати стійке моральне 

опертя (оптимізм, життєствердність, спроможність долати труднощі, воля до 
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перемоги, досягнення мети тощо), вчити самостійно, свідомо сприймати світ, 

критично оцінювати його. Однак це не має зводитися до абсолюту. Адже 

українська література – як будь-яке явище мистецтва – сприймається кожною 

людиною по-своєму, тому вплив того чи того твору на неї є непередбачуваним. 

Іноді негативний приклад із художнього твору може спрацювати позитивно, 

тобто сприяти моральному загартуванню. Наприклад, роман «Хіба ревуть воли, 

як ясла повні?» Панаса Мирного в цьому контексті можна сприймати як роман-

засторогу. Ключові компетентності якраз і передбачають підготовку молоді до 

подібних складнощів сучасного світу, які потрібно вчитися гідно долати (і на 

негативних прикладах також!). 

В основу системи патріотичного виховання на уроках української літератури 

потрібно покласти правдиве слово про свій народ, його споконвічне прагнення 

розбудовувати Українську державу. Творчі зусилля кожного вчителя мають 

бути спрямовані на те, щоб підвищити виховний рівень сучасного уроку та його 

творчий потенціал, створити оптимальні можливості для розвитку самостійного 

творчого мислення учнів, активізації їхньої пізнавальної діяльності,формування 

патріотичних почуттів під час вивчення літератури. Тому національно-

патріотичне виховання на уроках літератури має здійснюватися на основі 

проблемного вивчення художніх текстів, де є активна чи пасивна позиція героїв 

у ставленні до проблем національного відродження; їхньої системності, де 

домінантою є настанови до національного відродження. Якісна зміна у 

викладанні української літератури сприятиме становленню і розвитку 

насамперед національно свідомої особистості, бо в почуттях і характерах 

учнівської молоді домінуватиме не космополітизм, а український патріотизм, 

бажання жити і працювати задля розквіту Української держави. 

Засобами літератури повинні формуватися складники патріотичної 

вихованості, які ґрунтуються на життєвих стереотипах українського народу і 

узгоджуються з народними уявленнями про високі виміри морального, 

етичного, духовного, гуманістичного, відображають національний менталітет. 

Щоб художні твори посіли належне місце у формуванні складників вихованості 

патріотичних почуттів в учнів, на уроках української літератури необхідно 

моделювати ситуації, які сприятимуть розумінню учнями суспільно-політичних 

явищ, змальованих автором у творі, проводити аналогії із сучасністю; через 

мистецтво слова пробуджувати національну свідомість.  

 

№ 

з/п 

Зміст навчального 

матеріалу  
Національно-патріотичне спрямування 

1.  Вступ  

Реалістична українська проза  
 Виховання поваги до української культури, 

любові до книги, естетичного смаку. 

2.  Іван Нечуй-Левицький  Усвідомлення основних рис української 



«Кайдашева сім’я» ментальності, її значення для самопізнання 

й успішної реалізації в сучасному 

суспільстві. 

 Засудження конфліктів між батьками та 

дітьми;духовної роз’єднаності, зла й 

підступності. 

 Засудження індивідуалізму егоїстичних 

натур. 

 Виховання патріотизму, поваги до 

історичного минулого, до звичаїв і традицій 

українського народу, поваги людської 

гідності та свободи. 

3.  Панас Мирний (П. Рудченко) 

«Хіба ревуть воли, як ясла 

повні?» 

 Усвідомлення значення правильності 

життєвого вибору для становлення й 

ствердження людини. 

 Уславлення праці, любові до землі. 

 Засудження кріпацтва, гноблення. 

 Розуміння впливу соціальних умов на 

мотиви вчинків героїв роману. 

 Засудження негативних суспільних явищ, 

хабарництва, пияцтва, несправедливості. 

4.  «Театр корифеїв»  Прищеплення любові до театру, розвиток 

уміння цінувати красу й художню 

досконалість драматичного мистецтва. 

 Виховання відчуття гордості за «театр 

корифеїв», що зіграв важливу роль у 

формуванні національної самосвідомості 

народу. 

5.  Іван Карпенко-Карий  

(І. Тобілевич) 

«Мартин Боруля» 

 Усвідомлення думки, що життєва позиція 

кожного важлива для всього суспільства. 

 Усвідомлення можливих негативних 

наслідків компромісних рішень (компроміс 

переконань – шлях до зради). 

 Засудження нестримного потягу багатих 

селян дорівнятися у своєму статусі до 

дворянства. 

 Висміювання намагань простої людини 

вибитися у дворяни, хибно думаючи, що цим 

можна винищитися над іншими. 

6.  Іван Франко  

«Гімн» («Замість пролога»), 

«Сікстинська мадонна» 

 Формування на прикладі життя І.Франка 

ціннісного переконання про можливість 

досягнення силою духу світових вершин 

інтелекту.  

 Усвідомлення позитивного впливу поезії на 

людину.  

 Формування переконання, що за будь-яких 

обставин необхідно залишатися з народом, 



його цінностями. 

7.  Іван Франко   

«Ой ти, дівчино, з горіха 

зерня», «Чого являєшся 

мені...»   

 Усвідомлення того, що кохання – 

найвеличніше з почуттів, яке надихає 

людину на шляхетні вчинки. 

8.  Іван Франко   

«Легенда про вічне життя» 
 Усвідомлення відповідального ставлення до 

життя, трагізму людського існування у 

світі облуди і фальші. 

 Осмислення негативної ролі лицемірства в 

житті сучасної людини. 

9.  Іван Франко   

«Мойсей»  
 Усвідомлення ролі кожного в історичному 

процесі. 

 Усвідомлення нерозривності буття особи 

та нації. 

 Виховання здатності брати на себе 

відповідальність за Батьківщину в її складні 

періоди. 

10.  Іван Франко   

«Сойчине крило» 
 Усвідомлення неминучості перемоги добра 

над злом.  

 Шанобливе ставлення до творчості 

І.Франка. Усвідомлення його внеску у 

світову культуру. 

11.  Михайло Коцюбинський 

«Intermezzo» 
 Усвідомлення гуманізму як основи 

світоглядних переконань розвиненої 

особистості, оптимізму і 

життєствердження як важливих духовних 

цінностей буття.  

 Розуміння нерозривної взаємодії митця і 

суспільства. 

12.   Михайло Коцюбинський 

«Тіні забутих предків» 
 Усвідомлення краси природи, її 

благотворного впливу на людину. 

 Виховання інтересу і поваги до гуцульських 

звичаїв та вірувань. 

 Оспівування високого й красивого почуття 

— кохання. 

 Розуміння ролі праці в житті людини. 

 Уславлення колориту та самобутності 

української культури. 

13.  Ольга Кобилянська 

«Іmpromtu phantasie» 
 Усвідомлення рівності жінок і чоловіків у 

всіх сферах суспільного життя як необхідна 

умова розв’язання актуальних політичних, 

соціально-культурних та психологічних 

проблем. 

 Оспівування сили музики, мистецтва, вплив 

на людину. 

 Виховання розуміння краси, прагнення до 

гармонії життя, фізичної та духовної 

14.  Ольга Кобилянська 

 «Valse melancolique» 



досконалості. 

15.  Василь Стефаник 

«Камінний хрест» 
 Усвідомлення нерозривної єдності людини 

з рідною землею, краси людського існування, 

яка можлива тільки в єдності з усім 

довколишнім світом. 

 Виховання любові до Батьківщини. 

 Розуміння сили експресіоністичних образів 

В.Стефаника. 

16.  Володимир Винниченко 

«Момент» 
 Усвідомлення художнього слова як 

увічненого для поколінь досвіду життя 

людини, її думок, переживань. 

 Виховання уміння цінувати кожну мить 

життя, даровану Богом людині. 

 Оспівування почуття кохання; 

усвідомлення скороминущості щастя. 

 Порівняння природної сутності людини і 

моралі, нав’язаної суспільством. 

17.  Образне слово поетичного 

модернізму 
 Усвідомлення духовної цінності 

неоромантичного світогляду.  

18.  Леся Українка (Лариса 

Косач)  

«Contra spem spero!», «Слово, 

чому ти не твердая криця…», 

«Мріє, не зрадь» 

 Виховання поваги до життя-подвигу 

славетної українки.  

 Переконання, що за будь-яких обставин 

потрібно зберігати стоїцизм духу. 

 Виховання активної життєвої позиції. 

19.  Леся Українка (Лариса 

Косач)   

«Стояла я і слухала весну…» 

 Розуміння того, що любити «слово у 

вірші» – могутній засіб впливу на 

духовність, інтелект людини.  

 Усвідомлення краси українського слова. 

 Розвиток естетичного смаку.  

20.  Леся Українка (Лариса 

Косач)   

«Лісова пісня» 

 Усвідомлення кохання як 

життєствердного почуття, творчої сили, 

що стимулює духовне піднесення, 

збагачення, розквіт людини.  

 Уміння бачити переваги високої 

духовності над буденністю. 

 Усвідомлення того, що наближення 

людини до природи є орієнтиром на шляху 

до ідеалу, способом самовдосконалення. 

 Засудження зради та самозради. 

21.  Микола Вороний 

«Блакитна Панна»  
 Поцінування краси поетичного слова, його 

здатності об’єднувати людей роздумами 

над вічними проблемами життя. 

 Возвеличення краси природи та єдність її з 

мистецтвом 

22.  Микола Вороний 

 «Інфанта» 
 Оспiвування жiночої краси, що, виринувши 

iз глибини столiть, залишається вічною. 

 Усвідомлення краси українського слова. 



 Розуміння вічного співіснування добра та 

зла. 

23.  Олександр Олесь  

(О. Кандиба) 

«З журбою радість 

обнялась...», «Чари ночі» 

 

 Розуміння, що свобода і незалежність 

особистості є обов’язковою умовою 

творчості митця.  

 Виховання захоплення красою життя й 

красою кохання. 

 Усвідомлення скороминущості людського 

життя, тимчасовості життя людини на 

землі; моменту кохання. 

 Усвідомлення краси українського слова. 

24.  Олександр Олесь  

(О. Кандиба) 

«О слово рідне! Орле 

скутий!..» 

 

 Усвідомлення того, що любов до рідного 

краю – джерело творчої наснаги. 

 Історико-філософське осмислення ролі 

рідного слова, загалом митця в історичній 

долі народу. 

 Виховання щирого захоплення рідним 

словом. 

 Засудження тих, хто зневажає рідну мову, 

нищить слово. 

25.  Олександр Олесь 

(О. Кандиба) 

 «По дорозі в казку» 

 Осмислення взаємин героя, 

індивідуальності й натовпу, колективу. 

 Усвідомлення мрії  як прагнення людини 

жити краще, спонуки до активної 

діяльності.  

 Розуміння розбіжності між мрією й 

дійсністю, ідеалом і реальністю. 

 Осмислення благородства вчинків, які 

здійснюються заради щастя людей. 

26.  Література рідного краю  

  
 Виховання шанобливого ставлення до 

талановитих земляків, до історії рідної 

Одещини. 

27.  Узагальнення та 

систематизація вивченого 
 Формування власної думки та власної 

позиції у процесі пізнання і вивчення 

художніх творів. 

 Відчуття краси і сили художнього слова. 

 


