
 

ПРОГРАМА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 6 КЛАС 

Підручники:  

Коваленко Л.Т 

Українська література 6 клас: підруч, для загальноосвіт. навч. закладів, 6кл /Л.Т.Коваленко –

К:Видавничий дім «Освіта»,2014-240с  http://pidruchnyk.com.ua/523-ukrayinska-lteratura-kovalenko-

6-klas.html 

Авраменко О.В  

Українська література 6 клас: підруч, для загальноосвіт. навч. закладів, 6кл / Авраменко О.В –

К:Видавничий дім «Грамота» , 2014 рік 

 

І семестр  

Тематична контрольна робота №1  

 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 Календарно-обрядові 

пісні.  

Пісні літнього циклу: «У 

ржі на межі», «Ой 

бiжить, біжить мала 

дівчина», «Проведу я 

русалочки до бору» 

(русальні); «Заплету 

віночок», «Ой вінку мій, 

вінку», «Купайло, 

Купайло!» (купальські); 

«Маяло житечко, маяло», 

«Там у полі криниченька» 

Пісні зимового циклу: 
«Ой хто, хто Миколая 

любить», «Засівна», 

«Нова радість стала», 

«Добрий вечір тобі, пане 

господарю!», «Щедрик, 

щедрик, щедрівочка”  

Веснянки: «Ой весна, 

весна − днем красна», «Ой 

кувала зозуленька», «А в 

кривого танця»  

Вивчити напам’ять: 

«Заплету віночок», «Ой 

кувала зозуленька» 

Народні колискові пісні  
«Ой ти, коте, коточок», 

«Ой ну, люлі, дитя, 

спать».. 

 

Роль і місце пісні в житті 

українців. Головні календарні 

обряди. Народна обрядова пісня, 

її різновиди. 

 

Основні поняття й терміни. 

 народна пісня  

 колискова  

 повтори(рефрен) 

 анафора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Провідні мотиви, лексичні 

особливості колискових. 

Календарно-обрядові пісні. Цикли 

https://www.youtube.com/watch?v=b

dhHPUOOeXg   

 

Аудіо: Ой хто, хто Миколая 

любить» 

https://www.youtube.com/watch?v=M

H3uG-wUfdU   

Аудіо: «Добрий вечір тобі, пане 

господарю!» 

https://www.youtube.com/watch?v=Al

gRbJl06pY  

Аудіо: «Щедрик, щедрик, 

щедрівочка” 

https://www.youtube.com/watch?v=on

19jnokjGk 

«Щедрик, щедрик, щедрівочка” 

англійською  

https://www.youtube.com/watch?v=Cf

tO8ADGfkc  

 

 

 

Аудіо: «Ой ти, коте, коточок» 

https://www.youtube.com/watch?v=S

L-bjvUppys  

http://pidruchnyk.com.ua/523-ukrayinska-lteratura-kovalenko-6-klas.html
http://pidruchnyk.com.ua/523-ukrayinska-lteratura-kovalenko-6-klas.html
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https://www.youtube.com/watch?v=bdhHPUOOeXg
https://www.youtube.com/watch?v=MH3uG-wUfdU
https://www.youtube.com/watch?v=MH3uG-wUfdU
https://www.youtube.com/watch?v=AlgRbJl06pY
https://www.youtube.com/watch?v=AlgRbJl06pY
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https://www.youtube.com/watch?v=on19jnokjGk
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

Пісні літературного 

походження 

 

«Ще не вмерла Україна…»  

П. Чубинського,  

М. Вербицького. 

«Молитва» 

О.Кониського  й  

М. Лисенка 
Вивчити напам’ять:  

«Ще не вмерла 

Україна...» та «Ой, у лузі 

червона калина 

похилилася» 
 

Національний гімн нашої 

держави. 

Легенда про дівчину-Україну, 

яку Господь обдарував піснею та 

її зв’язок із «Молитвою» 

О. Кониського, духовним 

ним гімном України. 

Основні поняття й терміни. 

   Гімн 

 

 

Аудіо: «Ще не вмерла Україна…»  

https://www.youtube.com/watch?v=y4

BDjESlgxg  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Аудіо: Ой, у лузі червона калина 

похилилася 

https://www.youtube.com/watch?v=fq

4xgu8A56w  

«Ой, у лузі червона калина 

похилилася» 

С. Чарнецького  і  

Г. Труха 

Пісня, що стала народною. 

Патріотичні мотиви, героїчний 

пафос пісень літературного 

походження 

Микола Вороний. 
«Євшан-зілля» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарас Шевченко. 

«Думка» («Тече вода в 

синє море...»), «Іван 

Підкова» 

 

 

Вивчити напам’ять:  

Т. Шевченка «Думка»  

 

Коротко про письменника. 

Патріотичні почуття й 

толерантне ставлення до інших 

народів у поемі «Євшан-зілля». 

Роль слова, пісні, історії в житті 

будьякої людини. Краса природи 

рідного краю.  

 
   Відомості про перебування 

поета в Петербурзі. Патріотичні 

мотиви творів  

Т. Шевченка. Зображення 

історичного  минулого. Героїзм 

та відвага козаків та їхнього 

ватажка. Специфіка ліричних і 

ліро-епічних творів. 

Основні поняття й терміни. 

 ліричний герой 

 ліро-епічний твір 

 поема. 

 

 

Аудіо: Євшан-зілля 

https://www.youtube.com/watch?v=O

Zb-E1sB_iI  

(Аудіокнига)  

 

  

 

 

 

Аудіо: «Думка» 

https://www.youtube.com/watch?v=O

2lV6kY3_Tw   

5 В. Рутківський. «Джури 

козака Швайки» 

Творчість відомого українського 

письменника. 

  Тема боротьби українських 

козаків проти татарської орди. 

Аудіо: «Джури козака Швайки» 

(Аудіокнига) 

Тематична контрольна робота №2 

 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 Леся Українка (Лариса 

Петрівна Косач). «Мрії», 

«Як дитиною, бувало...», 

«Тиша морська»,  

 

 

Вивчити напам’ять: «Як 

дитиною, бувало…» 

  Дитинство поетеси, роль 

родини у її вихованні. 

Неповторний світ дитинства в 

цих поезіях. Образ мужньої, 

сильної духом дівчинки, її 

життєрадісний погляд на світ, 

вільнолюбство, впевненість, 

розвинена уява. Значення 

Аудіо: Як дитиною, бувало...» 

https://www.youtube.com/watch?v=

ZIID7520o8I  

https://www.youtube.com/watch?v=y4BDjESlgxg
https://www.youtube.com/watch?v=y4BDjESlgxg
https://www.youtube.com/watch?v=fq4xgu8A56w
https://www.youtube.com/watch?v=fq4xgu8A56w
https://www.youtube.com/watch?v=OZb-E1sB_iI
https://www.youtube.com/watch?v=OZb-E1sB_iI
https://www.youtube.com/watch?v=O2lV6kY3_Tw
https://www.youtube.com/watch?v=O2lV6kY3_Tw
https://www.youtube.com/watch?v=ZIID7520o8I
https://www.youtube.com/watch?v=ZIID7520o8I


мистецтва у житті людини. 

Гармонія людини і природи 

 

2 Володимир Винниченко 

«Федько-халамидник» 

 

  Дитинство письменника. 

Художня розповідь про Федька, 

його життя, стосунки з 

однолітками. Добро і зло, 

благородство і підлість у творі. 

Щедрий на добро внутрішній 

світ героя. Федько як 

особистість. 

Основні поняття й терміни. 

 головнийгерой 

 другорядні герої. 

Аудіо: «Федько-халамидник» 

https://www.youtube.com/watch?v=j

1JCmYhqjnw  

(Аудіокнига) 

3 Станіслав Чернілевський 
«Теплота родинного 

інтиму...», «Забула внучка в 

баби черевички...» 

 

 

 

Настрої і почуття, висвітлені в 

поезіях (любов, доброта, висока 

духовність). 

 

Станіслав Чернілевський  

https://www.youtube.com/watch?v=

SMsi3NRuzZQ ( Біографія)  

4 Ірина Жиленко  
«Жар-Птиця», «Підкова», 

«Гном у буфеті» 

Поетичні роздуми про дружбу, 

доброту, красу, про людське 

щастя і шляхи до нього, про те, 

що може врятувати сучасний 

світ. 

 

 

5 Ігор Калинець 

«Стежечка», «Блискавка», 

«Веселка», «Криничка», 

«Дим» 
 

Вивчити напам’ять: 

«Веселка» 

 

Своєрідність форми поезій. 

Образ найдорожчої людини − 

мами. Відчуття, навіяні 

великодньою поезією 

«Писанки». 

Ігор Калинець 

https://www.youtube.com/watch?v=o

i6fRUtfoBU  

 

 

Підручник: (141 -147ст.)  

https://pidruchnyk.com.ua/202-

ukrayinska-lteratura-dudna-

panchenkov-6-klas.html  

6 Емма Андієвська. «Казка 

про яян», «Говорюща риба» 

Добро і любов до світу. 

Порушення питань моралі, 

дружби, сили слова. 

Прихований повчальний зміст 

творів. Принципи толерантного 

ставлення до інших, вірності 

мріям, прагнення гармонії зі 

світом. 

Основні поняття й терміни. 

 Притча  

 

 

 «Говорюща риба» 

https://www.youtube.com/watch?v=T

73QodcCcZo  

 

«Казка про яян»  

https://www.youtube.com/watc

h?v=_5T_pN5Py7c  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j1JCmYhqjnw
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ІІ семестр  

Тематична контрольна робота № 3 

 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1 Всеволод Нестайко. 
«Тореадори з Васюківки»  

 

В. Нестайко – визнаний у 

світі український дитячий 

письменник. Пригодницький 

захопливий сюжет, мрія і 

дійсність, смішне, комічне, 

романтичне в його 

пригодницькій повісті для 

дітей. Образи Яви Реня та 

Павлуші Завгороднього. 

Проблеми у творі. 

Основні поняття й терміни. 

 Пригодницький твір   

 повість 

 

«Тореадори з Васюківки» 

https://www.youtube.com/watch

?v=BnJFJxKojlw 

  

2 Ярослав Стельмах. 

«Митькозавр з Юрківки, або 

Химера лісового озера» 

Таємничі, веселі й 

незвичайні події в повісті, 

передані образним словом. 

Допитливість, винахідливість, 

кмітливість хлопчиків − 

головних героїв. 

 

«Митькозавр з Юрківки, або 

Химера лісового озера» 

https://www.youtube.com/watch?=

rjcTWOaW0Ks  

 

3 Леся Воронина. «Таємне 

Товариство боягузів, або 

засіб від переляку №9» 

 

Фантастична, романтична 

повість про виховання гідності 

та мужності. Клим Джура – 

рятівник світу. Його друзі й 

вороги. Еволюція Клима від 

боягуза до супергероя. Роль 

сім’ї у формуванні життєвих 

переконань людини. Стосунки 

між різними поколіннями в 

родині. 

Основні поняття й терміни. 

 Сюжет, його елементи 

 

«Таємне Товариство боягузів, 

або засіб від переляку №9» 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=JRXRuFAWLa8  

Тематична контрольна робота № 4 

 

№ Розділ/тема Зміст навчального матеріалу Джерела інформації 

1   Леонід Глібов «Щука», 

«Муха і Бджола», «Жаба і 

Віл» 

 

Визначний український 

байкар, поет. 

Викривальна і повчальна 

спрямованість байок 

письменника. Побудова байки. 

 

Основні поняття й терміни. 

 гумор 

 сатира 

 байка 

 алегорія 

«Муха і Бджола» 

https://www.youtube.com/watch?v=

ol5CrCymi0c  

 

«Жаба і Віл» 

https://www.youtube.com/watch?v=

A4zHzKfzaTc  

 

«Щука» 

https://www.youtube.com/watch?v=

Dy9f3D06rZo  

https://www.youtube.com/watch?v=BnJFJxKojlw
https://www.youtube.com/watch?v=BnJFJxKojlw
https://www.youtube.com/watch?=rjcTWOaW0Ks
https://www.youtube.com/watch?=rjcTWOaW0Ks
https://www.youtube.com/watch?v=JRXRuFAWLa8
https://www.youtube.com/watch?v=JRXRuFAWLa8
https://www.youtube.com/watch?v=ol5CrCymi0c
https://www.youtube.com/watch?v=ol5CrCymi0c
https://www.youtube.com/watch?v=A4zHzKfzaTc
https://www.youtube.com/watch?v=A4zHzKfzaTc
https://www.youtube.com/watch?v=Dy9f3D06rZo
https://www.youtube.com/watch?v=Dy9f3D06rZo


 мораль 

 

2 Степан Руданський «Добре 

торгувалось», «Запорожці у 

короля» 

Співомовки С. Руданського — 

унікальне явище у світовому 

письменстві. Висміювання 

моральних вад, негативних рис 

характеру, авторська симпатія 

до простої людини, до її 

розуму, кмітливості, почуття 

гумору, уміння посміятися над 

власною безпорадністю та 

відстояти свою гідність. 

Основні поняття й терміни. 

 гумореска 

 співомовка 

 

Степан Руданський (Біографія) 

https://www.youtube.com/watch?v

=nY-3h5ZSloI  

«Запорожці у короля» 

https://www.youtube.com/watch?v=

2nMSwEis97Y  

3 Павло Глазовий 
«Еволюція», «Найважча 

роль», «Заморські гості», 

«Похвала», «Кухлик»  

Вивчити напам’ять:  

«Еволюція» 

 

Іронічно-пародійна, 

викривальна спрямованість 

гумористичних і сатиричних 

творів. 

 

«Заморські гості»  

https://www.youtube.com/watch?v=

cs0um-FBZQU  

«Найважча роль»  

https://www.youtube.com/watch?v=

oa6BGqGR9AE  
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