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Концепція авторської програми і цього підручника полягає в тому, 
що вивчення літератури є «ключиком» до:

❖ Розкриття і збагачення внутрішнього світу учнів, пізнання та 
вибір істинних цінностей життя.

❖ Розширення світоглядних уявлень про людину і світ, закони 
взаємодії людини з представниками усіх царств природи на основі 
усної народної творчості та звичаєвої культури свого народу.

❖ Розвиток уяви, фантазії, власних творчих навиків завдяки 
ознайомленню з найкращими творами українських письменників.

❖ Засвоєння теоретичних знань про літературу як жанр словесного 
мистецтва.

❖ Вироблення моральних пріоритетів у спілкуванні та взаємодії 
дітей у соціумі.

❖ Виховання самоповаги, гідності, вольових якостей.
❖ Виховання засобами літератури любові до рідної землі, 

утвердження найвищих людських цінностей.



Досягненню цих основних концептуальних цілей підручника сприяє його структура, 
відображена у змісті.

Всі теми подаються за календарним принципом, поступово розширюючи та поглиблюючи 
основну ключову тему: цінності людини у її взаємодії з довколишнім світом. 



У підручнику представлено найрізноманітніші жанри усної народної творчості, 
що розкривають світоглядні та морально-етичні цінності нашого народу:

❖ Міфи про створення світу  «Дерево життя» і «Сокіл-Род».
❖ Космогонічні казки «Панна Ганна», «Правда і Кривда», «Названий батько».
❖ Народна легенда «Про створення Землі», літературна легенда Олександра Гавроша «Таємниця Замкової гори». 
❖ Народні притчі «Хто розумніший» і «Середина світу».
❖ Народна байка «Хто ти є».
❖ Народна бувальщина «Про чоловіка, який мріяв побачити море» та народний переказ «Чарівне дзеркало».
❖ Світ загадок  і прислів’їв.



Пізнавальна цінність підручника поглиблюється завдяки використанню 
різноманітних видів ілюстрування (фото, картини видатних живописців, ілюстрації 
до творів, кадри з фільмів тощо).
Електронні додатки дають учням можливість прослухати аудіозаписи книг, 
переглянути мультфільми і фільми українського та зарубіжного виробництва на теми, 
що висвітлюються в літературних творах, ознайомитися зі зразками образотворчого 
та монументального мистецтва, послухати музичні твори, народних виконавців 
фольклорного жанру.



Рубрика «Підказки Вікі-Всезнайка» розширює обрії підручника, збагачує 
його відомостями про події та явища, описані в літературному творі, 
мотивує учнів до самостійного пошуку в інтернет-джерелах.



Жива казка природи розкривається у поетичних творах Ліни Костенко, 
Богдана-Ігоря Антонича, Оксани Сенатович. Поглиблюється уявлення про 
поетичний жанр літератури як  засіб розкриття емоційного, чуттєвого 
пізнання світу.



Різні види прозових творів: детективна і пригодницька повісті Галини 
Вдовиченко та Ірен Роздобудько захоплюють цікавими та неповторними 
персонажами, художніми деталями, багатою палітрою мовних засобів.



Сила від рідної землі
Подано твори про героїв минувшини, в яких відображено живі 
образи захисників Вітчизни, що їх народ наділив реальними рисами. 





Різдво у нашім краї
Колядки, щедрівка, символіка обрядової культури та відображення 
сучасного Різдва у творі Зірки Мензатюк «Казка про колядку».



Світ фантазії, цікавих пригод і мандрів розкривають повісті Галини Малик
«Мандри і подвиги хитромудрого переможця дванадцятиголового змія 
лицаря Горчика»  та Марії Чумарної «Прибулець із Сатурна». 



Поетичні твори  Лесі Українки, Тараса Шевченка, Максима Рильського 
розкривають перед учнями духовні образи рідної землі.





Великдень в нашій Україні – це свято оновлення і дарування. 
Його символом споконвіку є писанка. Про її магічну силу 
розповідає повість Оксани Радушинської.



Найдорожчий скарб — це святе материнство. Любов до рідної 
землі тонко розкривається в поетичних творах Павла Тичини, 
Василя Сухомлинського, Віри Лебедової.



Дякуємо за увагу!


