КЗ ЛПВФП «ПАТРІОТ» ХОР
Дистанційне навчання. Січень 2022
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
13 ВЗВОД
(рівень стандарту)
учителька: ПЕРЕПЕЛИЦЯ Л.В.
Заняття проводяться за допомогою конструктора уроку на освітній платформі ТОВ «Всеосвіта»

Урок дата
№
36

25/
01

Тема уроку
Образи й символи
повісті.
Образи
Івана та Марічки як
втілення
романтичної
ідеї
незнищенності
кохання.

Для самотійного опрацювання

1.Презентація.

https://svitppt.com.ua/ukrainskaliteratura/tini-zabutih-predkiv.html
https://vseosvita.ua/library/viktorinamkoc
ubinskij-tini-zabutih-predkiv-obrazi-jsimvoli-folklorne-tlo-tvoru-119537.html
2.Відео на допомогу.
http://licey58.zp.ua/lesson/obrazi-ivanata-marichki-yak-utilennyaromantichno%D1%97-ide%D1%97neznishhennosti-koxannya
https://www.radiosvoboda.org/a/2943083
3.html

Предметні/ключові
компетентності
Предметні компетентності
ліцеїст:
знає зміст повісті «Тіні забутих предків»;
уміє пояснювати образи й символи твору;
аналізує образи Марічки та Івана,
розкриває пантеїзм світобачення героїв,
виражений через побут, звичаї, обряди,
почуття,
мораль;
уміє
показати
протиставлення реалій життя внутрішньому
світові душевно багатих натур; пояснює
роль образу природи у творі; характеризує
мовний колорит повісті.
Ключові компетентності
ліцеїст:
уміє
знаходити
й
систематизувати
інформацію з різних джерел для виконання
навчальних завдань; ставиться толерантно
до інших культур; береже природу й шанує
людей,
відчуває
відповідальність
за
майбутнє свого народу; уміє пов’язувати
події художнього твору з реальним життям і
робити висновки; аналізує культуру рідного
краю в контексті культурних особливостей

Додаткові
практичні
завдання
1.Тестові завдання.

https://naurok.com.ua/tes
t/m-kocyubinskiy-tinizabutih-predkivintermezzo-438620.html
https://naurok.com.ua/tes
t/mihaylo-mihaylovichkocyubinskiyintermezzo-tini-zabutihpredkiv-457183.html
2.Інтерактивні вправи.

https://learningapps.org/4
261971
https://learningapps.org/4
224983

різних
регіонів
України;
порівнює
особливості імпресіонізму в художній
літературі та образотворчому мистецтві.
Емоційно-ціннісне ставлення
Усвідомлення
гуманізму
як
основи
світоглядних
переконань
розвиненої
особистості,
оптимізму
і
життєствердження як важливих духовних
цінностей буття. Усвідомлення краси
природи, її благотворного впливу на людину.

Ольга Кобилянська
37

26/
01

Життя і творчість О.
Кобилянської.
Її
проза
–
зразок
раннього
українського
модернізму.
Жанрові
особливості,
провідні теми та
ідеї. Автобіографізм
«Іmpromtu
phantasie»
(«Фантазіяекспромт»).

1.Теоретичний матеріал.
http://licey58.zp.ua/lesson/olgakobilyanska-zhittya-i-tvorchistformuvannya-svitoglyadu-pismennici%D1%97%D1%97-proza-zrazokrannogo-ukra%D1%97nskogomodernizmu
3.Відомості про письменника.
https://ukrlit.net/author/kobylanska.html
http://heroes.profiforex.org/ua/kobiljanska-olga-julianivna
4.Презентація.
http://www.myshared.ru/slide/1016640/
https://svitppt.com.ua/ukrainskaliteratura/olga-kobilyanska-zhitteviy-itvorchiy-shlyah1.html
5.Відео на допомогу.
https://www.youtube.com/watch?v=vJ7Ua
xEvwdc&list=PLFVSJgZgf7h88UFKF_R
Zcv_SkWlX5mvL&index=242&t=11s&ab_chann
el=MONUKRAINE
https://www.youtube.com/watch?v=CyY2V_w5Gg
https://www.youtube.com/watch?v=fMY
WN2GiBmU

Предметні компетентності
ліцеїст:
знає основні віхи життєвого і творчого
шляху О.Кобилянської;
дає
загальну
характеристику творчості письменниці;
аналізує новели, зосереджуючи увагу на
створенні
образів
нових
жінокінтелектуалок; характеризує образи в
їхньому порівнянні.
Ключові компетентності
ліцеїст:
логічно висловлює власні думки, дає оцінку
героїням,
використовуючи
навички
критичного мислення; виявляє лідерські
якості за аналогією до героїнь художніх
творів, бере на себе відповідальність за
прийняття
рішення;
уміє
визначати
ситуації, у яких людина потребує підтримки,
володіє засобами їх надання; на прикладі
головних героїв твору шукає оптимальні
шляхи вирішення життєвих проблем;
висловлює власні судження про творчість
Ф.Шопена; порівнює власні враження із
впливом його музики на героїв.
Емоційно-ціннісне ставлення
Усвідомлення рівності жінок і чоловіків у
всіх сферах суспільного життя як необхідна
умова розв’язання актуальних політичних,
соціально-культурних та психологічних
проблем.

6.Ідейно-художній
аналіз.
https://zno.if.ua/?p=5985
7.Тестові завдання.
https://naurok.com.ua/tes
t/o-kobilyanskafantaciya-ekspromt32964.html
https://naurok.com.ua/tes
t-o-kobilyanskafantaziya-ekspromt145643.html
8.Інтерактивні вправи.
https://learningapps.org/2
975006
https://learningapps.org/3
205060

