НУРШ Лектури на 2019-2020 ш.р.
3 кл: Обов' язковими для читання є 3 лектури.
«Біле ведмежа» В. Близнюк
«Як сонечко плям позбавилось» В. Герланець
«Як звірі хату будували» Українська народна казка
«Три міхи хитрощів» Іван Франко
«Дівчинка з сірниками» Г.К. Андерсен

4 кл: Обов' язковими для читання є 3 лектури
«Кирило кожум’яка»
«Летючий корабель»
«Золотрогий олень» Валентина Юрченко
«Чумаки» Володимир Мацьків
«Карпатська легенда» Михайло Ломацький
«Калинка»
«Лесина кізочка» Володимир Барагура
«Про хлопчика тарасика та його золоте перо» Леся Храплива

5 кл: 3 лектури і четверта лектура на вибір (усна презентація) Детальніше в класі
«Блакитна кулька» В. Гуріна
«Старовинне дзеркало» В.Гуріна
«Сосонка» Олена Пчілка
«Сльоза» (різдвяна казка) Марко Черемшина
« Казка про жарт-птицю, про братів-чарівників, про веселицю прекрасну та її сестер»
Всеволод Нестайко

6 кл: Обов' язковими для читання є 3 лектури
«Маленький грішник» Михайло Коцюбинський
«Три правди» Катерина Перелісна
«Лелія» http://kazkar.info/ ua/lel_ya/Леся Українка
«Перебите крило» Євген Гуцало
«Олеся» Борис Грінченко

7 кл: Обов' язковими для читання є 3 лектури
Перша лектура «Козак Мамарига»
Друга лектура-модерна версія казки
Третя лектура «Я піду» Роман
Завадович
Четверта лектура «Маленький Дзвонар із Конотопу» - Леонід Полтава
Приклад лектур є на шкільнім веб сайті

8-9 кл: Оформлення лектури.
1.
2.
3.
4.
5.

Автор та назва твору.
Головні герої.
Короткий зміст.
Кульмінаційний момент ( що у творі найбільше вас вразило?)
Висновки (що вчить даний твір? Чи вам близькі герої твору?)

8 кл: Обов' язковими для читання є 4 лектури (2 на 1-ий семестр і 2 на 2-ий семестр)
Історичні пісні та думи.
Легенда та перекази.
Борис Грінченко. Оповідання: "Без хліба", "Каторжна", "Украла", "Дзвоник".
Іван Франко. Оповідання : "Малий Мирон", "Оловець","Грицева шкільна наука".
Тарас Шевченко Балади: "Тополя", "Причинна".
9кл: Обов' язковими для читання є 4 лектури (2 на 1-ий семестр і 2 на 2-ий семестр)
1. Василь Стефаник. Оповідання:"Сини", "Новина". "Камінний хрест".
2. Іван Нечуй-Левицький : "Микола Джеря", " Кайдашева сім"я".
3. Григорій Квітка -Основ"яненко "Маруся".
4. Іван Котляревський "Наталка Полтавка".
5. Леся Українка" Лісова пісня".
Для зацікавлення учнів пропонуємо:
Ірен Роздобудько " Арсен".
Оксана Сайко "Новенька".
10-12 кл. Оформлення лектури – додається в низу.***
10кл: Обов' язковими для читання є 4 лектури (2 на 1-ий семестр і 2 на 2-ий семестр)
1. Іван Франко "Захар Беркут".
2. Пантелеймон Куліш "Чорна рада".
3. Марко Вовчок "Інститутка".
4. Леся Українка "Бояриня" або "Лісова пісня".
5. За бажанням додатково (допоможе, щоб виправити небажану оцінку):
Ольга Кобилянська "Земля"
11кл: Обов' язковими для читання є 4 лектури (2 на 1-ий семестр і 2 на 2-ий семестр)
1. Іван Багряний "Тигролови".
2. Ліна Костенко "Маруся Чурай".
3. Михайло Коцюбинський "Тіні забутих предків".
4. За вибором: Улас Самчук "Марія" або Василь Бака "Жовтий князь" або "Микола Понеділок
"Буржуйка"
5. За бажанням додатково (допоможе, щоб виправити небажану оцінку): вірш напам'ять
одного з вивчених українських поетів 20-го століття (напр. В.Сосюра "Любіть Україну",
М.Рильський "Мова", В.Симоненко "Ти знаєш, що ти людина")
12кл.- Лектури для матури:
Ті, що вивчалися від 8 до 11 кл.
1. Михайло Коцюбинський "Тіні забутих предків".
2. Василь Стефаник "Камінний хрест" або "Сини".
3. Іван Франко "Захар Беркут".
4. Леся Ураїнка "Лісова пісня" або "Бояриня".
5. Ліна Костенко "Маруся Чурай".
6. Пантелеймон Куліш " Чорна рада".
7. Василь Барка "Жовтий князь".
8. Іван Багряний "Тигролови".
9. Михайло Понеділок " Буржуйка".
10. Твір за вибором.(Сучасного українського письменника).
Ольга Кобилянська «Земля»
Микола Руденко »Хрест»
Микола Хвильовий «Я»
***

*** Оформлення лектури для 10-12 кл.
Письменник пише, щоб його читали. Мрія письменника — отримати оцінку
(feedback) на своє творіння, що іноді буває ціннішим, ніж вдала стаття.
Лектура — це текст, у якому дають оцінку прочитаного твору, висловлюють ставлення до
нього. Мета лектури — описати свої почуття та думки, які з’явилися від знайомства з
автором і його твором, а також рекомендація книжки або твору іншим читачам.

План лектури на прочитаний твір
1. Вступ. Подивіться на автора і назву книжки. Чи знайоме вам прізвище
письменника? Що вам про нього відомо? Згадайте важливе. Що ви скажете про
назву книжки? Чи привернула вона вашу увагу? Можливо, створила певний
настрій або натякнула, що чекає на вас у творі? Скажіть про це кілька слів. Зверніть
увагу! На початку вашого твору важливо дати короткі відомості про прочитану
книжку: ім’я автора, назву твору, в якому році він написаний автором, місце і час
представлених у книжці подій, хто стоїть у центрі оповіді.
2. Основна частина лектури: дайте відповідь на головне питання — про що ця
книжка? опишіть місця у творі, які найбільше сподобалися і обґрунтуйте, чому
саме. Подумайте, у чому полягає головна думка розказаної історії? Можна
розповісти про те, які риси характеру, вчинки, подвиги героїв викликали
найсильніші емоції. Цікаві думки з’являються, коли є порівняння, зіставлення
прочитаного з фактами, відомими з інших книжок або з життя. Чи має книжка
виховний потенціал? Який саме? Зверніть увагу! тут не потрібно детально
переказувати книжку. важливо — сформулювати головну ідею твору.
3. Висновки. Ваше ставлення до прочитаного: сподобалася книжка чи ні. І
обов’язково розкриваємо — чому? Чим вас порадувала історія? Що здалося
найцікавішим? Чи згодні ви з діями героїв або, можливо, вчинили б по-іншому?
раптом у вас є навіть поради для когось з дійових осіб книжки. Пишіть про все, що
спаде на думку. В узагальненні ви можете сказати, чи маєте намір продовжити
ознайомлюватися з цим автором, прочитати інші його книжки, або ж
порекомендувати цю книжку читачам, а можливо (адже враження може бути і
негативним), порадити їм ніколи не брати в руки цієї книжки. У лектурі краще
сказати якомога більше, ніж не сказати нічого, а скоротити ви завжди встигнете!
Заувага: переказ подій не повинен займати значну частину твору, лектура — це ваші
враження від книжки. Твір, на який пишете лектуру, потрібно прочитати дуже уважно.

