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Неперехідне значення у висвітленні теоретичних і 

методичних засад естетичного виховання учнів у процесі вивчення 

української літератури в реаліях НУШ має дослідження 

Н.Й. Волошиної яка обґрунтувала провідну ідею формування 

естетичної свідомості школярів [2]. Науковиця акцентувала на 

значущості навчальних програм, у яких визначено зміст шкільної 

mailto:tamilakod@ukr.net
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літературної освіти в міжпредметних зв’язках із іншими видами 

мистецтв, що розвиває образне сприймання та естетичний смак, 

формує художнє мислення, впливає на емоційну сферу [2, с. 45], 

тобто в цілому забезпечує загальний розвиток особистості. Відтак 

у чинній модельній навчальній програмі «Українська література» 

для 5–6 класів закладів загальної середньої освіти (науковий 

керівник – Т. Яценко), підготовленій в Інституті педагогіки НАПН 

України, як концептуальні орієнтири шкільної літературної освіти 

НУШ визначено «розвиток компетентних учнів-читачів, 

розширення культурно-пізнавальних інтересів, збагачення 

емоційно-чуттєвого досвіду та естетичних смаків» учнів 5-6 класів 

[1, с. 1]. 

Результативними ознаками сучасного шкільного курсу 

української літератури є його компетентнісна спрямованість, що 

досягається сформованістю ключових компетентностях учнів, 

зокрема й культурної. На її послідовне формування орієнтують 

художні й навчальні тексти, методичний апарат підручників 

«Українська література. 5 клас» та «Українська література. 6 клас» 

(автори – Т. Яценко,В. Пахаренко, О. Слижук) [].  

У рубриці «У колі мистецтв» презентовано пізнавальну і 

доступну для учнів 5–6 класів навчальну інформація про 

українські культурні надбання (репродукції картин, фото 

скульптури, архітектурних пам’яток, короткий аналіз художніх 
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полотен і музичних творів тощо), що допомагає глибокому 

осмисленню ідейно-художнього змісту літературного твору, 

формуванню вмінь проводити мистецькі паралелі в процесі його 

вивчення. Так, під час ознайомлення із вступною навчальною 

темою про значущість читання і книжок у житті людини 

акцентується на важливості різних видів мистецтва. Зокрема 

зазначається, що «серед них – музика, живопис, скульптура, 

архітектура, театр, кіно та інші. Та головне, що об’єднує справжні 

твори мистецтва різних видів,– це їхня мистецька цінність, 

пізнавальне, виховне, естетичне значення, яке вони мають для 

людей» [3,с. 8]. 

Формуванню в учнів-читачів здатності розуміти і цінувати 

творчі способи вираження та передачі ідей у багатоманітних 

культурах через різні види мистецтва, що є в основі культурної 

компетентності, сприяють завдання репродуктивного та 

пошукового характеру. Як-от, у процесі вивчення казки Лесі 

Українки «Лелія»: «Розглянь картину К. Білокур «Квіти за тином». 

Поділися своїми враженнями про цей твір зі своїми 

однокласниками/однокласницями. Знайди в тексті казки «Лелія» 

опис грядочки з квітками Мар’яни. Чи нагадує тобі опис цих квітів 

зображення на картині художниці? Чим саме? Зверни увагу на 

виразність білого кольору в тексті казки та на полотні» [3, с. 48]. 
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Про синтез мистецтв йдеться в навчальному матеріалі 

підручника до літературної казки В. Шевчука «Чотири сестри»: 

«Мотив зміни пір року є традиційним у різних видах мистецтва. Ти 

вже переконалась/переконався у цьому, читаючи літературну казку 

Валерія Шевчука, слухаючи музику Антоніо Вівальді, 

переглядаючи ілюстрації Ольги Рубіної та картину 

«Пробудження» Ольги Ковтун» [3, с. 68].  

Завдання з урахуванням міжмистецької взаємодії також 

передбачено в процесі текстуального вивчення оповідання 

М. Вінграновського «Гусенятко»: «Яку пору року змальовує 

П. Нілус на картині «Поле з гусями»? Порівняй зображену 

художником природу з описаною в оповіданні М. Вінграновського 

«Гусенятко». Які кольори у змалюванні природи переважають в 

літературному творі, а які – на картині? Який настрій відтворюють 

художник і письменник?» [3, с. 160]. 

У процесі вивчення творчості Т. Шевченка в пілотних 6 

класах НУШ акцентується на синтезі мистецтв у творчості митця. 

Із рубрики «У колі мистецтв» учні дізнаються пізнавальну 

інформацію про особистість Т. Шевченка: «Живопис для 

Т. Шевченка став потребою і вираженням творчого духу. У 

картинах відображено всю глибину і самобутність його 

особистості. Він створював портрети та автопортрети, пейзажі, 

замальовки на історичні та міфологічні сюжети. Основний акцент 
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художник робив на зображенні обличчя своїх героїв, а особливо 

виразними є їхні очі. Мотиви, сюжети Шевченка-поета і 

художника часто перегукуються та взаємодоповнюються». Для 

розвитку творчої уяви, естетичного смаку учнів подано завдання 

рубрики «Поміркуй»: «Роздивись картину Т. Шевченка 

«Селянська родина». Опиши її сюжет. Чим споріднені, а чим 

відрізняються сюжети цієї картини і вірша «І досі сниться…»? Яке 

символічне значення мають відблиски сонця на картині?» Завдання 

дослідницького характеру рубрики «Читай і досліджуй!» також 

спрямоване на формування культурної компетентності: 

«Cкориставшись матеріалами інтернет-джерел, рекомендованих 

учителем/учителькою, добери пейзажі українських художників, 

якими можна було б проілюструвати вірш «І досі сниться…». 

Зверни увагу на пейзажі А. Куїнджі та М. Сергеєва, які 

візуалізують образ українського села, показують його красу та 

чарівність». І на закріплення здобутих знань шестикласникам 

запропоновано запитання: «Т. Шевченко — не лише поет, а й 

видатний художник. Як це позначилося на змалюванні картин у 

вірші «І досі сниться…»? Назви зорові образи, показані у творі. 

Про що вони свідчать?». 

Отже, методичні напрацювання Н. Й. Волошиної щодо 

естетичного виховання учнів у процесі вивчення української 

літератури залишаються базовими в реаліях НУШ для 
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методичного розв’язання проблеми формування культурної 

компетентності учнів. 
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2. Наукові основи методики літератури: Навчально-

методичний посібник / за редакцією Н.Й. Волошиної. Київ: Ленвіт, 

2002. 344 с. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В 

ПІДРУЧНИКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ 5 КЛАСУ 

НУШ 

Ключові слова: Нова українська школа; українська 

література; культурологічний підхід; культурна компетентність; 

читацька компетентність; шкільний підручник; мистецький 

контекст; Н. Волошина. 

В основі модернізації змісту сучасної шкільної літературної 

освіти покладено проблему реалізації культурологічного підходу 

до навчання літератури. Особливістю Нової української школи є 

увага до діалогу різних видів мистецтва: літератури, музики, 

образотворчого мистецтва, театру, кіно. Сучасний шкільний курс 

літератури покликаний актуалізувати у свідомості школярів той 

пласт української культури, який став особливо значущою 

сторінкою світового мистецтва. Нині задля ефективного розвитку 

сучасної теорії і практики навчання літератури на засадах 

культурологічного підходу конструктивно-критичного осмислення 

mailto:natashagogol75@gmail.com
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потребують науково-методичні напрацювання вчених у галузі 

підручникотворення з метою подальшого використання їх 

продуктивних теоретико-методичних надбань.  

Проблема естетичного виховання молоді, здатної розуміти 

сутність художньої творчості, насолоджуватися естетикою 

словесного мистецтва, виховуватись високохудожніми образами, 

була однією з ключових у науково-методичній спадщині 

української вченої Н. Волошиної . Завдання літературної освіти 

вчена вбачала у розвиткові в учнів художнього смаку, інтересу до 

книги, вихованні культури читання, виробленні емоційного 

сприймання й осмислення мистецтва слова у єдності із суміжними 

образотворчостями [3, c. 64]. 

Наукові основи методики вивчення української літератури в 

загальноосвітніх і вищих навчальних закладах полягали в 

концептуальній позиції програмо-підручнокотворення. 

Представлені Н. Волошиною у співавторстві з іншими вченими 

підручники у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. – це передусім 

навчальні книги нового типу, в основу яких було покладено 

концепцію культуроорієнтованої літературної освіти, що 

підпорядковувалася розвитку творчої особистості учня у форматі 

української та світової культур. Культурологічний підхід у 

шкільній літературній освіті поступово набував системності, 

ставав визначальним у методиці навчання української літератури. 
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Н. Волошина переконливо доводила, що реалізація 

культурологічного підходу на уроках української літератури 

сприяє усвідомленню учнями творів художньої літератури як 

важливого складника мистецтва, ознайомленню з шедеврами 

української та світової художньої культури, поглибленню вмінь 

аналізу та інтерпретації літературних творів у мистецькому 

контексті [1; 2]. 

Педагогічні погляди вченої торкалися аспектів естетичного 

виховання особистості на уроках української літератури. 

Актуальними нині є настанови української дослідниці щодо 

роботи із суміжними образотворчостями, які сприятимуть 

формуванню в учнів умінь орієнтуватись у контексті художньої 

культури, оперувати необхідними знаннями про багатовимірний 

простір літературного твору та взаємозв’язки красного 

письменства з іншими видами мистецтва, розвитку культурної 

компетентності школярів, виховуватимуть у них відкритість до 

міжкультурної комунікації. 

Сучасне реформування системи шкільної літературної 

освіти пов’язано з упровадженням інноваційних моделей 

навчального процесу: від інформаційно-пізнавального типу до 

культуротворчого, ментально і духовно зорієнтованого. Важливе 

місце у процесі модернізація шкільної літературної освіти 

належить аналізові здобутків державних реформ, оновленню 
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традицій і впровадженню інноваційних ідей та досвіду 

підручникотворення. Вимога створення підручника з української 

літератури, який відповідав би потребам сьогодення – нового за 

змістом, функціями, принципами подачі матеріалу, – визначає 

інноваційні підходи (культурологічні, естетичні й дидактичні) до 

формування його змісту і структури.  

Дидактико-методичний потенціал нових підручників 

української літератури для 5 класу НУШ спрямований на 

ефективну його реалізацію, оскільки засадничі ідеї послідовно 

представлені в біографічних нарисах, літературно-критичному та 

ілюстративному матеріалі, методичному апараті навчальних книг. 

Авторським колективом Інституту педагогіки НАПН України 

(автори – Т. Яценко, В. Пахаренко, О. Слижук) запропоновано 

сучасний підручник української літератури для 5 класу (2022) 

НУШ, в основу якого покладено концепцію культуроорієнтованої 

шкільної літературної освіти, що спрямована на збагачення 

емоційно-чуттєвого досвіду та естетичних смаків учнів на основі 

опанування ними високохудожніх надбань класичної та сучасної 

української літератури, розширення культурно-пізнавальних 

інтересів у процесі осягнення мистецтва слова та суміжних 

образотворчостей (образотворче мистецтво, музичне мистецтво, 

архітектура, скульптура, кіномистецтво, анімація тощо). Автори 

підручника переконані, що важливим для формування світогляду й 
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загальної культури учнів є розгляд літературних творів не тільки 

як самостійних художніх текстів, але й у контексті літератури 

вітчизняної і світової, історії мистецтва, у взаємозв’язках з іншими 

текстами й мистецькими явищами [5]. 

Варто відмітити, що навчальний матеріал чинного підручника 

«Українська література» для 5 класу [6] закладів загальної 

середньої освіти структуровано на основі наскрізних 

культурологічних тем, у яких закладена проблема становлення 

внутрішнього світу людини. Імпонує те, що на сторінках підручника 

розміщено довершені зразки різних видів мистецтва, якими можуть 

милуватися учні, вивчаючи літературні твори, а саме: живописні 

полотна художників, портрети письменників, світлини скульптур і 

архітектурних пам’яток, обкладинок книжок, кінофільмів, 

навколишнього світу тощо. Запропоновані запитання і завдання до 

суміжних образотворчостей, що розміщені в різних рубриках 

підручника, розвивають у школярів уміння визначити спільні ідеї та 

образи, що об’єднують твори мистецтва, характеризувати засоби 

художньої виразності; висловлювати власне ставлення до суміжних 

образотворчостей, що ілюструють літературні твори; 

насолоджуватися творами мистецтва та оцінювати їх.  

Імпонує, що введені авторами підручника мистецькі рубрики 

«У колі мистецтв» та «Поміркуй» безпосередньо спрямовані на 

формування в учнів культурної компетентності. Навчальний 
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матеріал рубрик містить пізнавальну й доступну, на наш погляд, 

для п’ятикласників інформацію про українські культурні надбання, 

короткий аналіз художніх полотен і музичних творів, довершені 

зразки суміжних образотворчостей, а також запитання і завдання, 

спрямовані на розвиток умінь учнів у процесі текстуального 

вивчення художніх творів осягати різні галузі мистецтва. На 

переконання авторів підручника, ці рубрики орієнтовані на 

формування читацької компетентності, ключової культурної 

компетентності учнів і сприяють «глибокому осмисленню ідейно-

художнього змісту літературного твору, формуванню вмінь 

проводити мистецькі паралелі в процесі його вивчення» [5, с. 207].  

Доречними, на наш погляд, під час вивчення учнями 

художніх творів українських письменників є наскрізно розміщені 

на сторінках підручника ілюстрації художників-ілюстраторів 

(С. Артюшенко, Л. Іванкова та ін.) відповідно до розгортання 

сюжету літературного твору, що орієнтує учнів на осягнення 

характеристики головних героїв засобами різних видів мистецтва. 

Так, наприклад, під час вивчення казки Лесі України «Лелія» та 

розгляду ілюстрацій до неї української художниці Л. Іванкової і 

живописного полотна К. Білокур «Квіти за тином» автори 

підручника радять звернути  увагу на кольори ілюстрацій до казки 

та подумати, «чому саме ці відтінки кольорів використовує 

художниця?» [6, с. 53, 58]. Такі запитання і завдання, на нашу 
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думку, спрямовують увагу учнів на осягнення літературознавчого і 

культурологічного контекстів, формують уміння зіставляти 

літературні твори із суміжними образотворчостями.   

Варто відмітити, що кожен із запропонованих галузей 

мистецтва розглядається як окремий, довершений вид, а запитання й 

завдання до суміжних образотворчостей розвивають в учнів фантазію 

та уяву, формують уміння зіставляти й порівнювати, давати 

естетичну оцінку сприйнятому.  

Інформативне літературознавче та мистецтвознавче 

наповнення сучасної навчальної книги QR-кодами до різних видів 

мистецтва побудовано як своєрідний поліфонізм. З огляду на це 

підручник української літератури для п’ятого класу НУШ, 

представлений авторським колективом Інституту педагогіки 

НАПН України, містить розлогу пізнавальну інформацію про 

українські культурні надбання, що допомагає учням глибоко 

осмислювати ідейно-художній зміст літературного твору, 

удосконалює їхні вміння проводити мистецькі паралелі та сприяє 

формуванню розуміння української літератури як невід’ємного 

компонента світового мистецтва. Логічна й чітко продумана 

система запитань і завдань у підручнику ґрунтується на 

дотриманні основних змістових ліній, визначених Державним 

стандартом (2020) [4], що допомогло, на наш погляд, авторам 

підручника вдосконалити технології навчання на уроках 
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літератури, зважити на сучасні вимоги до навчальної книги, 

репрезентувати інноваційні технології. 

Отже, у процесі вивчення літератури важливе значення має 

комплексний підхід у використанні культуротворчого впливу 

різних видів мистецтва, необхідних для формування в учнів 

цілісної художньої картини світу. Читач осягає ціннісний зміст 

тексту, його культурний пласт, вступає в діалог про світ, про 

людину, про культуру; у процесі цього діалогу формується 

особистість, її гуманне мислення, ціннісна система. 

Конструктивно-критичне осмислення досвіду українських учених-

методистів в галузі підручникотворення сприятиме актуалізації 

ідей гуманізації та гуманітаризації шкільної літературної освіти, 

інтеграції міжмистецьких знань у шкільному навчанні літератури. 

Представлений сучасний підручник «Українська література. 5 

клас» (2022), розроблений авторським колективом  Інституту 

педагогіки НАПН України (автори – Т. Яценко, В. Пахаренко, 

О. Слижук), побудований на засадах культурологічного підходу й 

спрямований на ознайомлення учнів із художньо-естетичними та 

культурно-історичними цінностями людства, осягнення 

літературних явищ і фактів у широкому культурному контексті, 

розвиток мистецьких смаків, формування духовного світу юної 

особистості. 
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В умовах російсько-української війни гостро постає 

питання інформаційної маніпуляції, інформаційно-психологічної 

пропаганди, спотворення документальних фактів й історичних 

подій. Саме тому так важливо, щоб «молодь знала правду – вміло 

розрізняла між міфом і правдою, між маніпуляцією і реальністю, 

між фейком і істиною, – орієнтувалася у інформаційному просторі 

у процесі "споживання" інформації. Це й є запорука ефективній 

протидії інформаційній російській агресій у медіапросторі» [2, 

с. 57]. Цілком зрозуміло, що формування медіаграмотності слід 

починати у шкільному періоді, коли учні вчаться аналізувати, 

mailto:grycak78@ukr.net
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зіставляти, оцінювати і критично інтерпретувати отриману 

інформацію. Безумовно, що шкільна мовно-літературна освіта є 

вагомим інструментарієм розвитку медіаграмотності учнів. 

Відповідно шкільний підручник, як основне джерело інформації 

для учня, повинен сприяти розвитку медіаграмотності школярів. 

Проблема медіаграмотності для науково-педагогічної 

спільноти не є новою. У науковому просторі маємо ґрунтовні 

праці, що висвітлюють змістове наповнення понять «медіаосвіта» і 

«медіаграмотність» (О. Волошенюк, Т. Іванова, О. Кульчинська, 

О. Литвиненко, Ю. Мірошниченко, О. Мурзіна, І. Огороднійчук та 

інші), роль медіаграмотності в освітньому процесі (В. Гуменюк, 

Л. Зайко, М. Зацерківна, М. Захаров, Л. Петрик, О. Рекун та інші), 

різні аспекти формування медіаграмотності учнів і здобувачів 

вищої освіти (О. Ісаєва, Д. Лукьяненко, І. Мороз, О. Пометун, 

О. Шуневич та інші), формування медіаграмотності майбутніх 

учителів (О. Кравченко, Ю. Рибіна, В. Шарко, М. Ячмени та інші), 

елементи медіаосвіти в шкільних підручниках (Н. Бондаренко, 

А. Гривко, І. Мороз, С. Моцак, О. Чорноус та інші). Втім 

недостатньо розкрито питання можливостей підручників з 

української літератури для 5 класу Нової Української школи у 

формуванні медіаграмотності учнів. У цьому контексті нового 

значення набуває думка Н. Волошиної, що «викладання літератури 

в школі залежить також від великих змін у суспільному й 
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духовному житті країни, її народу» [1, с. 323]. Відтак, наша увага 

зосереджена на підручнику з української літератури 5 класу 

(авторський колектив Т. Яценко, В. Пахаренко, О. Слижук) [5]. 

В контексті питання формування медіаграмотності учнів на 

уроках української літератури ключовим завданням підручника є 

розвиток умінь опрацьовувати медіатексти, що є «органічною 

частиною сучасних підручників літератури, сприяють формуванню 

читацької грамотності, розвитку ключових компетентностей, 

дослідницьких та творчих здібностей учнів» [3, с. 220]. 

Запропоновані рубрики підручники і розроблена система завдань 

повинні передбачати різні форми роботи з медіатекстами. Слушно 

автори аналізованого підручники пропонують рубрики 

«Поміркуй», «Читай і досліджуй», «Підсумуй». Наприклад, при 

вивченні теми «Художня література – духовна скарбниця людства» 

п’ятикласники розмірковують над питанням «Чи зможуть у 

майбутньому електронні книжки повністю замінити паперові?» [5, 

с. 9]. Для авторського колективу пріоритетним є формування в 

учнів умінь критично аналізувати інформацію, зіставляти різні 

факти, виокремлювати джерело інформації. При цьому вагомого 

значення авторський колектив надає саме формуванню власної 

думки учня. Наприклад: «Поділися своїми враженнями про твори 

Л. Глібова»; «Поміркуй і розкажи, які звичаї і традиції, описані в 

казці, тобі хотілося б зберігати в колі своїх рідних і близьких»; 
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«Чому повчальна індійська історія стала такою популярною серед 

українського читацького кола?». Слід звернути увагу, що 

розроблені питання сприяють формуванню в учнів умінь й 

обґрунтовувати власну позицію. Наприклад: «Розглянь рекламу до 

концерту А. Вівальді Львівської національної філармонії ім. 

М. Скорика. Чи сповна відтворено в зображенні назву концерту? 

Чому, на твою думку, використано силует скрипки?», «Як ти 

думаєш, чи поступиться троном Білокоса сестра Синьокосій? Свою 

відповідь обґрунтуй», «Яка ідея утверджується у творі 

«Берегиня»? Чи актуальна вона нині? Поясни свою думку».  

Сучасний учень повинен також навчитись об’єктивно 

оцінювати власний рівень умінь і навичок. Підручник авторів 

Т. Яценко, В. Пахаренка, О. Слижук дає змогу вчителю 

активізувати критичне мислення учня, розвивати комунікативні 

здібності і актуалізувати об’єктивне сприйняття власних 

навчальних досягнень. Наприклад, «Як ти оцінюєш свої знання про 

творчість І. Франка як автора літературних казок після вивчення 

цієї теми?», «Як ти оцінює свої знання літературної казки «Лелія» 

Лесі Українки після виконання завдань підручника?».  

Особливу увагу привертають рубрики «У колі мистецтв» і 

«Читацьке дозвілля», що передбачають ознайомлення учнів з 

іншими видами мистецтва, порівняння образів у художній 
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літературі і інших видів мистецтва, а також організацію дозвілля 

учнів за межами навчальної аудиторії.  

Ефективним у формуванні медіаграмотності учнів є 

використання різних видів медіатекстів. Так, авторський колектив 

пропонує відеоекскурсії, фотографії письменників, пам’ятників, 

скульптур, архітектурних пам’яток різних періодів, відеокліпи 

музичних композицій тощо. Для продуктивного аналізу 

медіатекстів містяться схеми, таблиці, ілюстрації, фотографії, QR-

коди.  

Слід зазначити, що якісний ілюстративний матеріал є 

своєрідною «родзинкою» цього підручника. Дотримуємось позиції, 

що авторський колектив запропонував цікавий і оригінальний 

добір ілюстрацій (портрети / фото письменників, скріншоти 

палітурок книг, репродукції картин тощо). Ілюстративний 

матеріал, на нашу думку, по-перше, відповідає віковим 

особливостям учнів 5 класу, по-друге, сприяє активізації інтересу 

до вивчення художнього твору.  

Отже, вважаємо, що підручник з української літератури для 

5 клас у НУШ авторів Т. Яценко, В. Пахаренка, О. Слижук 

зорієнтований на формування медіаграмотності учнів і повністю 

відповідає освітнім завданням. Цілком погоджуємося з 

твердженням О. Слижук, що «використання медіатекстів у 

підручниках української літератури сприяє поглибленому 
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сприйняттю й індивідуальній авторській інтерпретації 

літературних творів учнями, формуванню у них критичного 

мислення, читацької грамотності, є ефективним способом 

реалізації компетентнісного потенціалу курсу української 

літератури» [4, с. 130]. 
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Як відомо, Ніла Волошина опікувалася уроками 

позакласного читання. Провідний методист України надавала цій 

організаційній формі особливого значення, досліджувала її, 

опублікувала посібник для вчителя «Уроки позакласного читання» 

у старших класах» [1], а в «Наукових основах методики літератури 

запропонувала підрозділ «Система позакласного читання» у 

розділі третьому «Види літературних занять» [2]. 

Вона наголошувала, що позакласне читання «передбачає 

свободу вибору, варіативність, являє собою багату скарбницю для 

саморозвитку» [2, с. 122]. 

Ніла Волошина, невтомно шукаючи нові шляхи для 

зацікавлення старшокласників до здобуття грунтовних 

літературних знань, виділяла уроки позакласного читання як 

багатоскладовий комплекс. 

mailto:kafedra.ukr.movu@gmail.com
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Вона весь час твердила, що позакласне читання є важливим 

шляхом літературного розвитку, «уміле керівництво позакласним 

читанням в системі впливу на школяра поряд з соціальним 

оточенням, каналами інформації спрямовує і стимулює самостійне 

читання учнів, яке обумовлене розвитком читача з одного боку і 

розвитком мистецтва – з другого» [2, с. 123]. 

Під час виступів на вчительських конференціях з цієї 

проблеми Ніла Йосипівна завжди наголошувала: важливо розуміти 

художній твір як феномен людського духу й пізнавати його 

сутність; вчила системному підходу до інтерпретації тексту, 

керуватися принципами наукового аналізу літературного твору: 

основними, або загальними: принципами єдності змісту і форми, 

історизму, системності і частковими, або спеціальними 

принципами: проблемності, взаємозв’язку і всебічності. 

Акцентуючи на формуванні читацьких якостей 

старшокласника: емоційності, розвиненої відтворювальної творчої 

уяви, здатності до співпереживання, естетичної насолоди, радила 

сприймати твір у його художній цілісності. 

Серед завдань, які мали розв’язуватися на уроках 

позакласного читання в старших класах школи, Ніла Волошина 

пропонувала:  

• осягнення старшокласниками різних художніх моделей 

світу; 
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• утвердження естетичної домінанти, формування 

художньої свідомості; 

• удосконалення мистецьких запитів і смаків учнів, 

формування у них потреби систематичного спілкування 

з мистецтвом, духовне збагачення під впливом 

отриманих мистецьких вражень;  

• формування читацьких навичок старшокласників. 

За «Програмою з української літератури для 10-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів за суспільно-гуманітарним 

напрямом (профіль – філологічний)» 2017 року, яка є основою для 

календарно-тематичного і поурочного планування, на уроки 

позакласного читання в 10 класі відводиться 4 год., а в 11 класі – 7 

год. і наголошується, що тексти для позакласного читання 

обираються зі сформованого учнями і вчителем переліку.  

Уроки позакласного читання в старшій профільній школі за 

романом М. Матіос «Букова земля» виконують такі функції:  

• соціокультурну – засвоєння мистецьких знань і духовних 

цінностей, притаманних суспільству; 

• самореалізаційну й самостверджувальну; 

• комунікативну – на всіх процесуальних етапах розгляду 

твору йде жвавий обмін думками, відбувається аналіз 

художнього тексту; 
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• стимулювальну –  пробудження інтересу до читання 

художньої літератури; 

• гедоністичну – духовне осяяння, радість спілкування, 

радість спільної інтерпретації; 

• виховну – виховує потребу в читанні, інтерес до 

художнього слова й інших мистецтв, високі естетичні смаки 

й ідеали сприяють вихованню духовно багатого 

громадянина України; 

• розвивальну – художній твір стимулює розвиток уяви, 

фантазії, пам’яті, мислення, почуття, що сприяє розвитку 

творчих здібностей старшокласників; 

• проєктувальну – учні часто самі розробляють план 

проведення уроку позакласного читання, самостійно 

готують вікторини, інсценізації фрагментів в художнього 

твору тощо); 

• когнітивно-компетентнісну, яка тісно пов’язана з 

попередньою  – готовність учнів відшукувати, обробляти, 

адаптувати й трансформувати інформацію про художній 

твір, розвивати діалогову взаємодію: діалог митця зі світом, 

діалог автора з самим собою, діалог художнього тексту з 

реципієнтом, діалог читачів поміж собою; виявляти 

особливості трансформації літературних образів у образи 
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суміжних мистецтв; зіставляти інформацію з художніх 

текстів зі своїми світоглядними уявленнями й цінностями; 

• емпатійну – здатність старшокласників до розуміння творів 

різних мистецтв через співпереживання; 

• сингулярну – нескінченне уміння учнів досягати високих 

результатів через розв’язання літературно-мистецьких 

завдань за допомогою Інтернет-зв’язку, ІКТ, інноваційних 

технологій тощо;  

• фасилітативну (від англ. facilitate – «полегшувати») – 

підвищення швидкості й продуктивності старшокласника 

через колективне сприймання мистецьких творів; 

• емоційну – емоційна домінанта випливає з художніх текстів, 

які розглядаються на уроках позакласного читання й дають 

поштовх емоційній настроєності учнів; 

• ціннісну – пробудження літературної освіченості – складної 

особистісної якості; 

• щрганізаційну – спрямовану на розподіл видів роботи поміж 

старшокласниками у процесі підготовки до уроків 

позакласного читання та з’ясування лакун у науковому 

дискурсі висвітлювальних літературознавчих проблем; 

• перцептивну або пізнавальну; 

• інтерактивну– сприяє формуванню навичок міжособистісної 

взаємодії, учні впливають один на одного, у деяких із них 
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змінюється поведінка й відношення до художніх текстів і 

літературних героїв; 

• операційно-мотиваційну – спрогнозувати кінцевий 

результат свого виду роботи на уроці позакласного читання; 

• творчу – уроки позакласного читання генерують творчість, 

що зумовлюється естетичною природою засвоєння зразків 

мистецьких скарбів нації й людства; 

• плюральну – створюється освітній простір для 

індивідуальної інтерпретації багатозначних художніх явищ, 

де старшокласники набувають навичок публічного виступу, 

дискутування й відстоювання власної думки. 

Роман-панорама завдовжки у 225 років «Букова земля» 

М. Матіос є системним твором, а, отже, текстом для різних 

літературних уподобань і смаків. Польська письменниця, 

Нобелівський лауреат в галузі літератури Ольга Токарчук 

відзначала, що «письменницький розум є синтетичним, він уперто 

збирає всі шматочки, намагаючись із них наново склеїти універсум 

цілого» [3, с. 191]. Марія Матіос навдивовижу наділена міцною 

генетичною пам’ яттю й абсолютним генетичним кодом створила 

текст близько тисячі сторінок – раювання для елітного читача. Її 

«Букова земля» – розлогий, багатоплановий, багатотемний твір. 

Текст – енергія, текст- дух, текст- відвага. Книга – пам’ять 

заслуговує Нобелівської премії в царині літератури, бо вона спалах 
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інтелектуальних відкриттів, вибух емоцій і одкровень і ще чогось 

такого, що й означити складно, хіба може назвати Божими, 

природніми й соціумними законами, які діють поза людською 

волею. У романі – панорамі переплелося міфічне й вічне, Божі 

наміри й людські діяння, трагічне минуле й сьогоднішня наша 

війна з росією. Це не тільки найкраща книжка Марії Матіос, а 

може й найкращий прозовий твір сучасності, народжений з любови 

до народу, людини й людства. Недарма ж президент 

Всеукраїнського рейтингу «Книжка року» Костянтин Родик 

порівнює романи Ольги Токарчук з романами Марії Матіос і 

стверджує, що «за обома письменницями виходить, що вплив 

геополітичних катаклізмів на пересічну людину зовсім не такий, як 

зазвичай вважають» [4, с. 226]. 

Про сюжет «Букової землі» також можна сказати, що це 

найбільша таємниця людського буття – Час. Шедевральний, 

епохальний роман з поцінування історичної пам’яті  заслуговує 

розгляду на уроках позакласного читання у старшій школі і 

долучиться до формування в старшокласників промовистої 

україноцентричної позиції стосовно вузлових етапів національної 

історії упродовж 225 років. 

Це той твір, який допоможе юним українцям зберегти чітку 

нерозмиту картину національної пам’яті й усвідомити українську 

Україну. 
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Форми організації вивчення «Букової землі» Марії Матіос в 

11 класі можуть бути різними: лекція, різні типи семінарських 

занять, урок-діалог з інсценізаціями і художнім читанням, урок-

діалог з еврестичним типом бесіди, диспути з інсценізаціями, 

літературний театр. 

Подаємо орієнтовний план лекції за романом Марії Матіос 

«Букова земля як людина в історії та історія в людині» 

1. Розмаїта багатонаціональна мозаїка Буковини. 

Демографічна взаємодія цивілізацій. 

2. Аристократичний княжий рід Васильків, їхня роль у 

розвої краю. 

3. Єврейська історія Букової землі. Страждання юдеїв в 

умовах авторитарних – тоталітарних режимів (кінець 1930-х – 

початок 1940-х років): радянізації та нацистської окупації. 

4. Німецький світ за твором письменниці. Рід Вагнерів. 

Цивілізаційний внесок сімох поколінь німців до Буковини. 

5. Гуцульський космос – віддзеркалення книги вічності. 

Духовне і матеріальне буття гуцульських родів Берегівчуків і 

Вівчарів. Давнє міфічне сприйняття й мислення гуцулів. 

6. Полтавський рід Піддубних. Проблема руйнування 

роду, людини й України. 

7. Фізичне й духовне україновбивство в романі-

панорамі. Знекорінення росіянами українського народу. 



Х ВОЛОШИНСЬКІ ЧИТАННЯ. «ШКІЛЬНА ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО» 

42 

 

 

Семінарське заняття «Образ Чернівців за романом Марії 

Матіос «Букова земля» 

План 

1. Образ міста в світовій літературі. 

2. Образ міста в сучасній українській літературі. 

3. Міста Західної України в сучасному художньому 

просторі як осередки гармонійної полікультурності: Львів (Юрій 

Винничук «Танго смерті»), Станіслав (Софія Андрухович «Фелікс 

Австрія»), Коломия (Роман Іваничук «Торговиця»), Рівне 

(Олександр Ірванець «Рівне / Ровно»), Чернівці  (Максим Дупешко 

«Історія, варта цілого яблуневого саду»). 

4. Столиця Буковини  – Чернівці. Сюжетні артерії 

«Букової землі», які живлять місто над Прутом. 

5. Хронотоп Чернівців. Чернівці як центр Європи. 

Парадигма «провінція – центр» у Марії Матіос. Чернівці як живий 

організм. 

6. Калейдоскоп малюнків міста. 

7. Непересічні герої роману, пов’язані з Чернівцями. 

 За романом Марії Матіос Буковина – це особливий Край, 

який навчився жити за цивілізаційними законами 

мультиментальності і мультикультурності, а Чернівці – це 

європейське місто, яке тисячами ниток пов’язане з іншими 
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центрами Західного світу. Історія Чернівців є зовсім іншою, ніж 

історія інших міст України. 

Герої роману-панорами завдовжки у 225 років люблять 

столицю Землі Буків. Чернівці показані в форматі змін у Часі через 

круговерть історії. Місто пройшло крізь різні види історичних 

жорен. Найкраще Чернівцям велося за Австро-Угорської монархії, 

яка сприяла розвою міста, а найгірше – за російської і радянської 

окупації. Радянська адміністрація знищувала осердя української 

нації, руйнувала етнічні підвалини її буття. 

І насамкінець: усі, хто прочитав роман-панораму завдовжки 

у 225 років «Букова земля» Марії Матіос, кажуть, що це таки 

справді сучасний літературний вибух про відновлення 

національної пам’яті. Читаймо і пам’ятаймо, що Буковина і 

Чернівці, за словами Марії Матіос, завжди мали стержень або ж 

міфологічний елемент, який є незнищенним, бо тут є живий 

кровообіг – людини, природи і старої, як світ, традиції. 

Авторка в «Буковій землі» відчинила вікно в інший світ – 

світ Букової Землі, світ Чернівців, «де витворилася унікальна 

модель співжиття різномовних і різновірних людей» [6, с. 333]. 

 

Особливістю методики проведення уроків позакласного 

читання є орієнтація на диференціацію та індивідуалізацію 

навчання через систему консультаційних занять, до яких 
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залучаються учні певних мистецьких уподобань і художніх 

зацікавлень. Консультації проводяться не тільки групові (для 

спільного виконання пошукових літературних завдань), а  й для 

окремих старшокласників, які готують самостійні дослідження. 

Методи навчання для уроків позакласного читання є 

особливо важливими технологічними чинниками, оскільки саме 

через них учителі літератури дбають про колективну перцепцію 

художнього тексту. Синтаксичний відбір і поєднання методів на 

уроках позакласного читання сприяє осягненню 

старшокласниками літературного матеріалу, набуттю умінь і 

навичок інтерпретації художнього тексту і творення різних 

власних мистецьких одиниць.  

Для кожної організаційної форми необхідно добирати 

відповідні методи і прийоми, підпорядковані вимогам формування 

творчої особистості. Бажано на уроках позакласного читання 

використовувати різні діалогічні методи: діалог учнів з автором 

тексту, діалог між персонажами як об’єктами комунікації, діалог 

старшокласників із героями твору, дискусії (формулювання 

сумнівів, які викликаються альтернативними висловлюваннями 

вчителя чи однокласників), діалог школяра з собою, діалог – із 

критиками, колективний літературний діалог. Застосування 

діалогічних методів під час вивчення «Букової землі» Марії Матіос 

сприятиме формуванню в одинадцятикласників таких якостей, як: 
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здатність обґрунтувати свою позицію й творчо розв’язувати 

проблемні завдання; здатність до співпраці з ровесниками в 

процесі розв’язання літературних завдань; толерантність у 

ставленні до опонентів; уміння аналізувати свої судження, 

порівнювати їх з поглядами співрозмовника. 
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Сучасний етап глобальних суспільних трансформацій та 

досвід економічно розвинених країн світу актуалізує розгляд 

всього комплексу найбільш важливих питань педагогіки і 

методики викладання в контексті новітніх тенденцій у вищій і 

середній школах усіх рівнів акредитації. Нинішній розвиток 

педагогічної освіти вкотре обумовлює звернення до наукової 

спадщини Н. Й. Волошиної, яка заклала основи удосконалення 

розвитку та побудови креативного освітньо-виховного процесу. В 

статті Н. Й. Волошиної наголошується, що «проектуючи 

педагогічні технології, учитель розробляє оптимальні дидактичні 

умови, які мають забезпечити розвиток творчого мислення учнів, 

ефективність навчання на основі поєднання відомих та 

інноваційних підходів» [1]. Ідеї Н.Й. Волошиної щодо розвитку 

творчого мислення плідно використовуються як у вітчизняному 

mailto:irina_saukh@ukr.net
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освітньому середовищі, так і в інших країнах. 

Зокрема, актуалізується проблема професійної підготовки 

нової генерації викладачів, здатних до творчої, 

високопродуктивної педагогічної діяльності. Творчість все більш 

активно проникає зі сфери мистецтва і науки в інші сфери 

людської діяльності. Безперечно, і педагогічна діяльність не є 

виключенням. Останнім часом наукові розвідки все частіше 

звертаються до проблеми всебічного використання творчого та 

креативного потенціалу освітньої діяльності. 

Розгляд феномену креативності (від лат. creatio – створення) 

дозволяє визначити її як творчу здібність особистості, готовність 

до створення принципово нових ідей, які відхиляються від 

традиційних або прийнятих схем мислення. До того ж, 

креативність – це не ізольоване від дійсності явище, а переконлива 

потреба нашого часу, що застосовується до усіх сфер 

життєдіяльності людства. Нажаль, аналіз показує, що в науковій 

літературі не знайшли належного відображення питання формування 

креативної компетентності майбутніх педагогів. Уперше питання 

креативності були розглянуті зарубіжними науковцями, зокрема 

Дж. Гілфордом (проблеми визначення умов розвитку творчих 

здібностей як складової креативної освіти), Е.де Боно (розробка 

системи креативної освіти, техніки розвитку креативності), 
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K. Шмідтом (формулювання поняття  креативності як здатності 

людини створювати нові, корисні продукти) [3]. 

Тобто, зростання уваги до процесу формування ефективної 

системи креативної освіти з позицій соціально-професійного 

підходу є цілком закономірним. Суспільно визначена необхідність 

підвищення якості професійної підготовки фахівців у свою чергу 

детермінує дослідження креативної компетентності майбутніх 

педагогів на засадах креативної освіти.  

Наявні проблеми в цьому контексті автором запропоновано 

згрупувати за впливом на розвиток креативної освіти наступним 

чином: 1) недостатнє усвідомлення суспільством значення 

креативної освіти  для ефективності подальшого соціально-

економічного розвитку; 2) необхідність формування специфічного 

типу мислення, що забезпечить реалізацію креативності в 

професійній діяльності майбутнього педагога; 3) низький рівень 

спрямованості освітньої системи на формування креативної 

рольової позиції викладача; 4) часткове ігнорування відповідної 

організації вищої та середньої освіти в якості креативної та/або 

щодо реалізації її креативних елементів; 5) асиметричність 

інформації щодо критеріїв креативної освіти; 6) низький рівень 

сформованої потреби в генерації нових ідей та досліджень; 7) 

нерозробленість (відсутність) соціально-психологічних аспектів 

креативності; 8) відсутність методик дослідження творчого 
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потенціалу педагога, виявлення та аналізу факторів, що впливають 

на його креативність. На підставі досвіду роботи в системі вищої 

школи та практичної управлінської діяльності автор стверджує, що 

досягається креативна компетентність в результаті креативної 

освіти, яка є альтернативою освіти репродуктивної, переважно 

прагматичної та нормативної, освіти як «знання досвіду»[2].  

Таким чином, можна зробити висновок, що проблема 

розвитку креативної освіти знаходиться на початковому етапі й це 

особливо актуалізує соціокультурне осмислення витоків 

креативності в освітньому процесі. У найбільш загальному вигляді 

креативна освіта – це освіта, яка орієнтована на розвиток творчих 

здібностей людини, на закріплення в професійній свідомості 

установки на інновації та включає аналіз проблем і варіантів 

діяльності. Це освіта, яка мотивує самостійне осмислення 

дійсності, самопізнання індивідуальності, перетворення знань у 

потенціал мислення та саморозвитку. Креативна освіта виводить 

освіту педагога на рівень управління знаннями, трансформуючи їх 

в комплекс важливих, позитивних характеристик професійного 

формування, створює умови для прояву креативності особистості і 

стає безпосереднім джерелом креативних інновацій.  

Не випадково, досліджуючи проблему креативності, 

відомий польський вчений K. Шмідт формулює поняття 

креативності як здатність людини створювати нові, корисні 
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продукти; корисні, означає більш цінні в певному значенні 

(естетичному, практичному, науковому) порівняно з тим, що було 

до цього часу. Визначною рисою креативності, окрім новизни, є 

цінність: креативна особа у цьому розумінні – це той, хто здатний 

генерувати ідеї, які роблять нас кращими, справжніми [3]. 
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Проблема свободи є провідною в українській літературі, 

відповідний мотив у поезії позначено емоційністю й 

філософічністю вираження. Професор Ніла Волошина потужно 

вводила формування національної самосвідомості у коло 

найактуальніших завдань літературної освіти, підкреслюючи, що 

прагнення до незалежності, волі домінують як у письменстві, так і 

в навчанні. У колективній праці «Ми є. Були. І будем ми!» вона 

талановито написала про вивчення в школі творчості Івана 

Багряного, пов’язавши її з традицією, закладеною Григорієм 

Сковородою. «Національна самосвідомість – це те, без чого не 

може існувати жодна нація, народ. Наш народ існує, творить, 

бореться завдяки національній самосвідомості, хоч як намагалися 

приспати її наші вороги» [1, с. 147]. І далі: «Українській філософ 

Григорій Сковорода вчив: пізнай свій народ, а в народі себе. Через 

mailto:hanna_tokman@ukr.net


Х ВОЛОШИНСЬКІ ЧИТАННЯ. «ШКІЛЬНА ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО» 

52 

 

твори Івана Багряного наші учні пізнають свій народ і визначають 

своє місце в розвої самостійної України» [1, с. 147]. Нині, у часи 

російсько-української війни, звернення до джерел, до давньої 

української літератури набуває особливого значення, адже таким 

чином учні усвідомлюють віковічність рідної нації і її 

волелюбність. 

Розглядаючи лірику Григорія Сковороди у школі, ми 

передовсім розповідаємо про геніальну збірку «Сад божественных 

пѣсней», проте звертаємо увагу школярів і на твори поза нею – 

зокрема, на оду «De Libertate». У цьому творі домінує 

громадянське розуміння свободи, хоча загалом у творах митця 

переважає екзистенційне, особистісне її тлумачення. 

«Что то за волность? Добро в ней какое?» [3, с. 78] 

Художній текст відкривається питаннями, які є неначе репліками в 

діалозі, що розпочався раніше. У масовій свідомості побутує думка 

про важливість лише фізичних, матеріальних вартостей. Поет ніби 

повторює почуті від людей запитання – і надалі дає відповіді на 

них, зберігаючи усно-розмовну манеру мовлення. Автор 

використовує форму заперечного порівняння, популярну в 

українському фольклорі, до того ж заперечує найдорожче майнове 

багатство людей – золото. 

Ины говорят, будто золотое. 

Ах, не златое, если сравнить злато, 
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Против волности еще оно блато [3, с. 78]. 

   У своїй ієрархії цінностей ліричний герой вірша ставить золото 

непомірно нижче за свободу, цим зіставленням наочно вчить 

читача бачити невидиме.  

Поет моделює ситуацію вибору індивідуума: бути вільною 

чи невільною людиною, насмішкувато змальовуючи неправильний 

вибір. «О, когда б же мнѣ в дурнѣ не пошитись, / Дабы волности не 

могл лишитись» [3, с. 78]. Ідіома «пошитися в дурні» свідчить про 

особисту відповідальність людини за свій вибір, який залежить від 

розуміння високої цінності свободи і готовності її захищати.  

Думка поета-філософа логічно розвивається від 

самоусвідомлення цінності свободи до розуміння зв'язку особистої 

і суспільної, національної незалежності. Вірш завершується 

уславленням Богдана Хмельницького, як того, хто уможливив 

свободу нації і значить – кожного українця.  

Будь славен вовѣк, о муже избранне, 

Волности отче, герою Богдане! [3, с. 78]  

Тут уже йдеться про потребу виборювати вольність, адже 

наголошено на героїзмі гетьмана, який став батьком свободи для 

всіх і кожного українця, звільнивши рідний край від 

поневолювачів. Пізніше Тарас Шевченко ніби продовжив 

історичний екскурс, водночас і гідно поціновуючи звільнення 

України від польської окупації, і гнівно картаючи Богдана 
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Хмельницького за історичну помилку, якою стала довіра до слова 

московії, утілена в угоду, прийняту в Переяславі. 

Мирослав Попович пов’язує ідею свободи в потрактуванні 

Г. Сковороди з козацькою традицією, він стверджує: «Філософія 

Григорія Сковороди – це філософія гідності як основної засади 

життя. <… > несамовита жага самовизначення вільної особи, що 

явно прочитується в творіннях Сковороди, є насамперед 

вираженням традиції козацького свободолюбства» [2, с. 250]. Вірш 

«De Libertate» доведе учням слушність цієї думки. 

Сьогоднішній концепції літературної освіти притаманна 

відкритість до літературного процесу наших днів: сучасна 

українська література все більше звучить у класах, учні залюбки 

вступають у діалог з текстами своїх сучасників. Поетична 

сковородіана – плідне поле для поглиблення розуміння творів 

Г. Сковороди і знайомства з його послідовниками. Стануть у 

пригоді уроки літератури рідного краю. Так, одеський поет Дмитро 

Шупта зробив цінний внесок до сковородіани. До речі, він 

народився в селі Курінька Чорнуського району Полтавської 

області, у тих самих краях, що й Григорій Сковорода. Гранню його 

творчої праці є діалог з видатним краянином, який ведеться в 

поетичній формі крізь століття, зокрема в поетичній збірці «Ракове 

здвиження» (2022). Зокрема у циклі рубаїв Д. Шупта продовжив 

сковородинівський мотив свободи.    
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Свобода з неба не пада й там, де підстелена вовна. 

І з того світу вернутись, не знайдеш надійного човна. 

Свобода не має спільного з зовнішнім світом. 

Справжня свобода  – завше духовна [4]. 

Автор пов'язує поняття свобода з поняттям смерть, 

абсолютизуючи їх значення в існуванні людини. Духовну сутність 

людини, яка відчуває себе вільною, він ставить понад зовнішніми 

обставинами, середовищем. Ця визвольна духовність не приходить 

сама по собі, її треба вибороти, відкрити у своєму «Я», що 

потребує сміливості й внутрішньої праці. Свобода – незнищенна 

часточка людського духу, яку слід плекати, захищати,  реалізувати 

в житті. 

Свобода народжена Сонця Різдвом. 

До неї не можна добратись повзком. 

Не можна її закувати в кайдани – 

Є спільне у неї із нашим єством [4]. 

Сучасний автор продовжує і думку, і поетичну форму оди, 

притаманні мотиву свободи у вірші Г. Сковороди. Як і у великого 

попередника, рядки звучать афористично. 

Борці за свободу пройшли крізь волання проклять. 

Блаженна свобода – найбільша для нас благодать. 

Лиш вільного будить щоразу Свобода. 

На серці у нього Свободи незламна печать [4]. 
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Гімн вільній людині лунає в цих пристрасних словах, поет 

ушановує горду людину, у якої свобода  справжня, духовна, та, що 

її не можна закувати в кайдани, заради якої борешся, проходиш 

через випробування.   

Отже, вивчення в школі мотиву вольності у віршах 

Г. Сковороди та в поетичній сковородіані має ґрунтуватися на 

аксіологічно-естетичних засадах і сприяти засвоєнню європейської 

традиції розуміння й поціновування свободи – як особистої, так і 

національної, здобутої в результаті національно-визвольних 

змагань, зокрема військових. 
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Ключові слова: студія; професійно-фахова студія; нова 

українська школа; професійний розвиток; Ніла Волошина; 

методична компетентність; типологія студійних занять. 

Актуальним і нині залишається розвиток педагога в умовах 

реформування освіти, реалізації ідей Нової української школи. 

Державний стандарт базової загальної середньої освіти, Концепція 

Нової української школи, модельні програми з літератур 

орієнтовані на реалізацію низки інноваційних підходів. До них 

віднесемо такі: набуття норм компетентнісної, діяльнісної та 

особистісно орієнтованої співпраці із суб’єктами освіти; 

організація освітнього процесу в умовах інклюзивного 

компонента; організація співпраці суб’єктів освіти на засадах 

педагогіки партнерства; дитиноцентризм й організація освітнього 

процесу в умовах змішаного навчання: наживо, віддаленого, 
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дистанційного і т. ін. Усе це накладає і відповідальність, і потребу 

оволодівати новими методиками, техніками, прийомами, 

ресурсами, засобами в організації освітнього процесу.  

Професор Н. Волошина професійному розвиткові вчителів 

літератури надавала перевагу у своїй професійній діяльності. На це 

орієнтувала освітян взагалі, керівників закладів освіти, методичні 

служби. Особливий пріоритет – молоді вчителі. Складовими 

методичної допомоги вчителеві-словеснику за Нілою Волошиною 

є: 

- виявлення кращого передового досвіду або 

попередження тих прогалин, які можуть бути в результаті 

недостатньої діяльності вчителя; 

- конкретні поради щодо наукових основ викладання 

літератури; 

- орієнтування вчителя уміти практично керуватися 

діючими шкільними програмами та підручниками, новинками 

літературознавчої, методичної та психолого-педагогічної 

літератури; 

- удосконалення методичних навичок учителя умінню 

планувати матеріал, добирати раціональні форми, методи і 

прийоми навчання з урахуванням їх обґрунтування, поступово 

ускладнювати види діяльності учнів, діяти на формування їх 

особистості;  
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- організація взаємовідвідування уроків словесниками, 

проведення семінарів-практикумів, конференцій тощо [1, с. 258]. 

Вище викладене не втратило свою актуальність і нині. 

Названі види допомоги вчителеві-словеснику є «засобом 

поліпшення якості навчання та виховання, удосконалення 

професійної майстерності вчителя» [1, с. 258]. Цей висновок 

узгоджується із нормами закону «Про загальну середню освіту» та 

Постанову КМУ № 800 «Про організацію підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників». 

На сьогодні в системі післядипломної педагогічної освіти є 

низка дієвих форм, які забезпечують рівень професійності 

педагога. Одною із таких є професійно-фахова студія.    

Слово «студія» пішло від першої особи однини італійського 

дієслова (італ. studio, від лат. Studeo), що означає «ретельно 

вивчаю, старанно працюю). У наукових джерелах знаходимо 

різноманітні комбінації зі словом «студія»: наукова студія, 

педагогічна студія, методична студія, авторська студія та інші.  

Аналіз наукових праць і власний багаторічний педагогічний 

досвід у системі освіти дає право на власне розуміння поняття 

«студія», «професійно-фахова студія», «авторська методична 

студія».  

Професійно-фахова студія – інноваційна форма організації 

співпраці зацікавлених педагогів-однодумців, які пов’язані між 
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собою певним світоглядом, спільним розумінням або бажанням 

віднайти шляхи втілення актуальної ідеї у практику професійно-

фахової діяльності, набувши у процесі занять як теоретичних 

знань, так і практичних навичок із метою свого методичного 

розвитку. 

Відповідно до вище поданого поняття «професійно-фахова 

студія» та «авторська методична студія» вибудовуються на 

філософії тріадності. Різниця між студіями в тому, що перша 

передбачає демонстрування методик, технологій, засобів, ресурсів, 

які напрацьовані іншими вченими й нами адаптовано до фаху, а 

друга – авторські інноваційні продукти.  

Професійно-фахова студія для філологів може бути як 

кафедральна, так і персональна. Остання логічно може бути 

«авторською методичною студією». У першому випадку всі 

працівники кафедри працюють за однією проблемою із 

використанням різного мовно-літературного матеріалу. Наприклад, 

конструювання компетентнісно діяльнісних запитань, завдань, 

задач в системі мовно-літературної освіти школярів. Можливий 

варіант авторських методичних студій. Він відрізнятиметься тим, 

що викладач пропонує свою авторську 

методику/технологію/ресурс/засіб для впровадження в практику 

роботи школярів або з мови, або літератури. Цим власне ми будемо 

керуватися в організації розвитку методичних компетентностей 
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учителів-філологів. 

Концептуальна модель професійно-фахової студії та її 

складові узгоджуються із типологією занять для педагогів, на яких 

основними об’єктами розгляду є: проблема або/і типологічна 

модель заняття із відповідним теоретичним обґрунтуванням та 

практико зорієнтованою співпрацею під час професійно-фахових 

змодельованих ситуацій.   

У системі підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників та відповідно до кафедральної теми «Компетентнісний 

розвиток суб’єктів філологічної та художньо-естетичної освіти» 

нами розроблено модель організації  розвитку методичної 

компетентності вчителів літератури під час курсів підвищення 

кваліфікації. Ця модель реалізується шляхом упровадження 

інноваційної форми проведення занять – авторська методична 

студія, форми занять якої можуть бути реалізовані як у навчальний 

час, так і в міжкурсовий період. Відповідно до вище зазначеного 

розроблено Положення «Про авторську методичну студію» і низку 

моделей, які конкретизують та дають уявлення про форми і 

змістове наповнення занять: методичне студійне заняття, урок-

майстерня, майстер-клас. Окрім цього автором практикуються 

проведення традиційних форм підвищення кваліфікації вчителів 

літератури: лекційно-семінарські, індивідуальні та групові заняття, 
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семінари, тренінги, дослідно-експериментальна співпраця, 

проведення консультацій тощо.  

Професійно-фахова студія містить три типи занять, які 

узгоджуються із вище запропонованою логіко-семіотичною 

моделлю. 

Методичне студійне заняття – навчально-професійне 

заняття, яке передбачає формування нових компетенцій, розвиток 

професійних навичок учителя літератури і набуття ним досвіду в 

освоєнні нових науково-теоретичних знань і компетентностей за 

визначеною проблемою або навчальними технологіями. 

Методична майстерня (майстер-клас) – двовекторна 

практико зорієнтована співпраця суб’єктів педагогічного 

(едукативного) процесу (учителів-професіоналів й учнів-читачів), 

яка продемонструє зв’язок навчальної технології і її результат 

шляхом появи методичного продукту під час заняття майстер-

класу. 

Методичну майстерню розглядаємо як спільний пошук 

учителя літератури й учня-читача оптимальних й ефективних 

шляхів досягнень планованого результату в присутності інших 

колег.  

Урок-майстерня – заняття, яке передбачає формування 

професійно-методичної компетентності вчителя літератури під час 
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індивідуальних або/і групової співпраці/взаємодії 

суб’єктів/об’єктів у системі підвищення кваліфікації. 

Урок-майстерня як форма заняття зі слухачами курсів 

підвищення кваліфікації проводиться, як правило, після участі 

слухачів у методичних студіях та методичній майстерні. таке 

заняття допомагає слухачам вирішувати практико зорієнтовані 

завдання у відповідності до змодельованої професійно-фахової 

ситуації. Викладач як фасилітатор обирає прийом. метод або новий 

засіб розглянутої раніше навчальної технології і відпрацьовує 

заздалегідь обраний аспект. 

Архітектоніка уроку-майстерні з методики літератури 

містить етапи та набір професійно-фахових ситуацій. 

Особливості уроку-майстерні в системі підвищення 

кваліфікації вчителів-філологів: 

Мета: створення атмосфери відкритості та доброзичливості 

суб’єктів уроку-майстерні (слухачів курсів і викладача) до 

продуктивної діяльності і співтворчості, до толерантного 

спілкування й оцінювання вироблених методичних продуктів. 

Завдання:  

- включення емоційної почуттєвої сфери слухача до 

продуктивної співпраці;  

- розвиток здатності слухачів курсів підвищення 

кваліфікації до пошуку необхідної інформації для вирішення 
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методичної задачі до змодельованої (планованої або й спонтанно 

виниклої) професійно-фахової ситуації;  

- спонукання слухачів до аспектного конструювання 

методичних продуктів у відповідності до навчальної технології; 

- набуття навичок до саморепрезентування та 

оцінювання підготовленого методичного продукту. 

Види методичних продуктів до технології конструювання 

моделей уроку/заняття літератури за сучасними стратегіями 

педагогічного (едукативного) процесу: 

- програмно-тематичний комплекс вивчення курсу 

літератури; 

- сконструйовані моделі авторських уроків/занять; 

- розроблені тематичні картки вивчення літературної 

теми для учня-читача; 

- набір засобів організації співпраці суб’єктів 

літературної освіти (паперових, візуально-екранних, комбінованих 

тощо); 

- комплект компетентнісно-діяльнісних 

завдань/запитань/ задач за літературною темою; 

Форма педагогічної взаємодії суб’єктів уроку-майстерні: 

слухач – слухач; викладач – слухач; слухач – слухачі; слухачі – 

слухачі; (групова співпраця); слухачі – викладач. 
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Форма роботи: індивідуальна робота; робота в парі; робота 

в мікрогрупі; робота в колективі; робота між групами. 

Методичний результат:  

- розвиток професійно-методичного акме-зростання; 

- практична реалізація аспектного моделювання за 

конкретною навчальною технологією, методичною ситуацією та 

ін.; 

- здатність вироблення методичного продукту 

відповідно до конкретної професійно-методичної ситуації, 

навчальної технології тощо.   

Названі форми і типи занять апробовані автором упродовж 

десяти років на базі Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, в закладах освіти 

Миколаївщини та в експериментальному осередку ЗЗСО № 57 м. 

Миколаєва та в містах: Херсон, Суми, Мукачево, Полтава, 

Кіровоград (Кропивницький). Напрацьоване засвідчує: 

- високий рівень зацікавленості та продуктивності 

студійних занять за авторськими методиками, технологіями, 

прийомами, засобами; 

- понад 90 % вчителів готові працювати в такому 

режимі, коли викладач викладає теоретичний матеріал, а потім сам 

проводить заняття або зі слухачами курсів / учасниками студії 

«тут-і-зараз», або вони присутні на його літературному занятті в 
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закладі освіти і є свідками педагогічного дійства в конкретному 

класі зі школярами; 

- студійні заняття, за результатами анкетування та 

співбесід, є мотиватором до впровадження в практику роботи 

запропонованих ідей, методик, технологій учасникам занять із 

наданням кожному матеріалів і рекомендацій.  
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 Сучасна літературна освіта переживає черговий етап 

реформування. Державний стандарт базової середньої освіти 

затвердив компетентнісний, діяльнісний і особистісно 

зорієнтований підходи до вивчення літератури в закладах 

середньої освіти. Серед видів діяльності й очікуваних результатів 

мовно-літературної галузі поряд із формуванням умінь аналізувати 

художній твір різними шляхами вже з 5 класу передбачено ще й 

розвивати уміння інтерпретувати прочитане.  

Питання вивчення української лірики в школі порушено у 

працях методистів: О.Бандури, Н. Волошиної,  Є. Пасічника, А. 

Ситченка, Б.  Степанишина, Г. Токмань, Т.Яценко та ін.  Окремі 

аспекти теми висвітлено Ю. Бондаренком, С. Жилою, О. Куцевол, 

Т. Дятленко та ін. 

mailto:tetiana.diatlenko@gmail.com
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Так,  Г. Токмань зосереджує увагу на тому, що кожен 

літературний рід вимагає особливих прийомів навчання учнів. 

Вона наголошує на необхідності виразного читання поезії вголос, 

аналізу ліричного твору та визначення його віршового розміру 

шляхом скандування. Радить іти за текстом вірша послідовно, 

нічого не вичленовувати, читати твір від першого до останнього 

слова, робити зупинки, вільно тлумачити прочитане. Дослідниця 

зазначає, що вчитель-словесник повинен власним прикладом 

заохочувати учнів до індивідуального прочитання лірики та давати 

їм волю під час його аналізу, щоб школярі мали можливість 

висловити своє розуміння твору. Методистка наголошує на 

застосовувати на уроці діалогічного вивчення віршів. 

А. Ситченко констатує, що важливо навчити учнів 

розрізняти два поняття: автора і ліричного героя. «Останній 

виступає носієм авторської ідеї, а перший її проектантом» [3, 

с. 15]. Зрозумівши сутність цих двох понять, школярі частково 

усвідомлять специфіку лірики і виучуваного твору.    

На думку С. Жили, «використання музики на уроках 

літератури сприятиме розвитку світосприйняття учнів, 

поглибленню емоційного пізнання і переживання, активізації 

образно-асоціативного мислення» [1, с. 44]. Вона пропонує різні 

форми роботи: використання музичного супроводу для створення 

відповідного настрою уроку; декламування вірша на музичному 
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фоні; прослуховування у записі виконання ліричних творів, які 

покладені на музику і стали піснями.   

Доцільно узагальнити окремі складові предметної 

компетентності, які повинні сформувати учні під час вивчення 

поетичних творів. Зокрема, знати історію написання твору (якщо 

вона відома), виразно читати вірш, робити текстуальний аналіз 

поезії, давати відповіді на запитання вчителя про прочитаний 

ліричний твір, висловлювати власні думки,  робити партитуру 

твору та визначати, яким віршовим розміром він написаний, 

знаходити у тексті твору та пояснювати художні засоби мови, 

оперувати поняттями з теорії літератури, розуміти, в чому полягає 

взаємозв’язок лірики з іншими видами мистецтва тощо.  

 Для ефективного вивчення ліричних творів у школі 

необхідна обґрунтована методична система підготовки учнів до 

сприймання, осмислення й інтерпретації ліричного твору.  З цією 

метою методика уроків вивчення ліричних творів у школі повинна 

спиратися на низку принципів, які надзвичайно важливі для 

реалізації системи роботи. На першому етапі  повинно відбутися 

занурення у текст твору, яке може забезпечити виразно-художнє 

читання поезії. Важливо озвучити твір так, щоб здивувати учнів, 

пробудити емоції, необхідні для ідентифікації настроїв і почуттів, 

які переживав автор у момент поетичного натхнення. Доцільно 

зосереджувати увагу учнів на структурних елементах тексту, щоб 
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вони вчилися визначати функціональне призначення їх, що а 

майбутньому стане основою для визначення ритмічної структури 

твору, характеру рими і римування, а також окреслювати 

фонетичні, морфемні, лексичні, синтаксичні, композиційні 

особливості побудови поетичного твору, його часово-просторові 

зв’язки тощо. 

Біографічні відомості на уроках вивчення лірики в 5-7 

класах доцільно подавати обмежено і не на самому початку 

вивчення теми, щоб життєві факти, які надихнула автора на 

створення вірша, не  відволікали увагу учнів від 

загальнолюдського, естетично значущих етапі (аналіз і поглиблене 

сприймання) важливими є образи, які обере учитель для 

характеристики й коментування тих аспектів і особливостей їх, які 

під час самостійного читання залишаться непоміченими юними 

читачами. Важливо обрати такі види діяльності, щоб виокремити і 

прокоментувати характерні саме для виучуваного твору 

особливості кольорової гами і її символіку,  звукові і зорові деталі, 

визначити специфіку  зображувально-виражальних засобів, 

лексичні, синтаксичні та композиційні та інші елементи.  

На етапі підбиття підсумків поглибленої роботи над 

ліричним твором доцільними будуть завдання на створення 

самостійних інтерпретацій тексту, що дозволить учителю 

визначити рівень розуміння і осмислення твору учнями. Корисно 
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також  запропонувати учням виконати невеликі  завдання творчого 

характеру, починаючи із найпростіших: описати улюблену пору 

року, використовуючи при цьому зображувально-виражальні 

засоби, аналогічні авторським; змінити початок чи кінцівку вірша; 

увести у твір власний образ чи емоції.  

 Складність вивчення лірики школярами на уроці 

літератури, їх байдужість до поетичних образів, до ритмомелодики 

є основною проблемою повноцінного читацького сприймання її. 

Однак за умови систематичної роботи над вихованням уважного і 

кваліфікованого читача у 5-6 класах учні 7 і 8 класів уже здатні 

зрозуміти, що будь-який людський досвід, у тому числі й 

емоційний, переданий за допомогою мовленнєвих одиниць, із 

часом перетворює наше мовлення на експресію, тобто формується 

уміння окреслювати й ідентифікувати психічний стан  мовця. 

Спеціальні знання й уміння сприймати поетичні тексти стає  для 

старших підлітків комунікативно-значущим, визначає їхню 

філологічну й віршовану підготовку, рівень володіння рідною 

мовою.   

 При цьому хочемо наголосити, що в основній школі 

домінує іманентний аналіз твору.   Шкільний варіант іманентного 

аналізу – це насамперед аналіз, який обмежується, тобто не 

виходить за зміст і форму конкретного вірша.  Іманентний підхід 

до аналізу ліричного твору ми, як правило, реалізуємо на уроках 
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вивчення ліричних творів у основній школі, у старших класах його 

розширюємо і поглиблюємо. У зв’язку з тим, що програма для 

старшої школи укладена за історико-літературним принципом, ми 

поступово переходимо до контекстного підходу.  «Контекст – 1. 

Закінчений за змістом уривок тексту, що дає змогу встановити 

значення слова або речення, які входять до його складу. 2. Те, що 

розглядається як ціле, наприклад: в контексті минулих подій [4, с. 

655].   

 При цьому важливо пам’ятати,  що контекстуальний аналіз 

містить у собі небезпеку: заглиблення у світ контекстів може 

перетворитися в безконечне блукання лабіринтами інтерпретацій, 

смислів, алюзій тощо. У такому випадку учитель повинен 

пам’ятати про доцільність залучення все нової й нової інформації.  

  Вивчення ліричних творів у школі представляє певні 

труднощі. Причини цього не лише у вікових особливостях 

школярів, а, як нам видається, у нерозумінні учителями методики 

організації поглибленої роботи над поетичним твором. Часто 

аналіз обмежують визначенням теми, ідеї та художніх засобів, що  

перетворюється у схему чи шаблон. Кожна поезія, уведена у 

програму для текстуального вивчення, оригінальна і неповторна, а 

отже, потребує свого підходу до тлумачення та інтерпретації. У 

сучасних умовах імплементації принципів нового Державного 

стандарту базової і повної освіти постала необхідність вироблення 
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нових підходів до організації діяльності учнів під час вивчення 

ліричних творів. При цьому вчителі, методисти повинні пам’ятати 

й керуватися положеннями класиків вітчизняної методичної 

думки. Так, Н. Волошина наголошувала, що «практичні уміння 

аналізувати й інтерпретувати художні твори успішно формуються 

за таких умов: опора на вміння, набуті школярами в попередніх 

класах і в курсах суміжних предметів; знання структури кожного 

вміння; цілеспрямованість і системність у роботі»[2, с. 64]. 

Отже, для ефективного вивчення ліричних творів у школі 

необхідна обґрунтована методична система підготовки учнів до 

сприймання, осмислення й інтерпретації ліричного твору, яка 

спирається на традиційні підходи до вивчення художнього твору в 

його родовій і жанровій специфіці та сучасні реалії впровадження 

Державного стандарту базової середньої освіти (2020). 
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Дослідження ефективності впровадження концепції нової 

української школи у навчанні мовно-літературної галузі в 

початкових класах дозволило виділити досягнення й недоліки та 

розробити освітню парадигму для загальної середньої освіти. 

Аналізуючи особливості організації мовно-літературної 

освіти молодших школярів в умовах НУШ, Л. Круль та 

С. Недільський зазначають: «особливості організації мовно-

літературної освіти молодших школярів значною мірою залежать 

від учителя, який обирає за якою програмою буде навчати учнів, а 

відтак визначає для себе пріоритети цього навчання: традиційне чи 

інтегроване, звичне чи інноваційне, спрямоване на формування 
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знань чи зорієнтоване на формування практичних умінь і навичок 

й реалізацію діяльнісного підходу» [3, с. 345]. 

У зарубіжних дослідженнях навчання молодших школярів 

діяльнісний підхід  розглядається як різновид інтегрованих 

методик, які поєднують різні рівні їхньої активності та сприяють 

всебічному розвитку особистості. У практиці навчання молодших 

школярів у європейських країнах діяльнісний підхід поєднується з 

ігровим навчанням. Концепція нової української школи також 

реалізується із залученням такого досвіду. Хоча на основі 

кількарічних спостережень доведено, що все ж навчання через гру 

більше підходить для дошкільного віку. Найбільш ефективними 

методиками  діяльнісного підходу для школярів 6-12 років, на 

думку Р. Паркер, Б. Томсен, є активне навчання, кооперативне 

навчання, емпіричне навчання, навчання через відкриття, навчання 

на основі запитів дітей, проблемне навчання, проєктне навчання, 

педагогіка Монтессорі. Вони зазначають, що ці методики 

«пов’язані з діяльнісним підходом, оскільки в їх основі лежать ті 

самі соціально-конструктивістські теорії навчання. Оскільки вони 

споріднені, їх можна віднести до навчання через гру і знайти 

спільні риси» [5, с. 24].  У процесі дослідження визначено п’ять 

характеристик діяльнісного підходу та навчання через гру: радісна; 

значуща; активна; мотивуюча; соціальна.  
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В українській методиці літератури традиційним є поєднання 

діяльнісного підходу з естетичним, запровадженого 

Н. Й. Волошиною. Вона зазначає, що найбільш ефективним у 

шкільному вивченні літератури є шлях від почуттів естетичного 

характеру до застосування різних типів запитань і  завдань, 

спрямованих на формування естетичних понять [1]. У іншій своїй 

науковій праці [2] ця вчена акцентує увагу на дотриманні 

принципу наступності на формуванні практичних навичок учнів 

початкової і середньої школи у здійсненні різних видів діяльності, 

передовсім читацької. Саме читацька діяльність виступає 

основною, предметною у процесі навчання української літератури 

в НУШ. Дослідження впровадження діяльнісного підходу у 

поєднанні з іншими проводились і пізніше в українських школах. 

Зокрема, вони висвітлені у статті А. Сергієнко [7]. 

В основі проєктування змісту базової середньої освіти 

діяльнісний підхід поєднується з особистісно зорієнтованим і 

компетентнісним. Останній, на думку О. Ляшенка, є провідним, а 

«діяльнісний підхід, як психологічне підґрунтя організації 

освітнього процесу, забезпечує реалізацію механізмів формування 

людського досвіду через адекватні прийоми і способи здійснення 

навчальної діяльності» [4, с. 113]. 

У модельній навчальній програмі з української літератури 

для 5-6 класів за редакцією Т. Яценко [5] визначені основні 
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рекомендовані види навчальної діяльності, які здійснюють учні під 

керівництвом учителя у процесі засвоєння змісту освіти для 

досягнення очікуваних результатів навчання. За цією програмою 

авторський колектив Т. Яценко, В. Пахаренко та О. Слижук 

підготували підручник для 5 класу, який має гриф МОН України, 

та навчально-методичний посібник для 6 класу, який проходить 

апробацію в пілотних школах. У їх основі – дидактична система, 

яка поєднує (інтегрує) різні діяльнісні методики з метою 

формування предметної читацької та ключових компетентностей: 

активне навчання, навчання в парах, групове, дослідницьке, 

проєктне навчання. 

Активному навчанню сприяє методичний апарат 

підручника, який спрямовує учнів та учениць на активне навчання, 

сприйняття художніх творів, виконання завдань, що сприяють їх 

розумінню. 

Частина навчальних завдань, уміщених у підручнику для 5 

класу  та навчально-методичному посібнику для 6, передбачають 

парну та групову роботу над спільними дослідницькими та 

проєктними завданнями. 

Як свідчать сучасні дидактичні теорії, специфіка 

дослідницьких завдань полягає у тому, що вони спрямовані на 

самостійний пошук учнями нової для них інформації, творчий 

підхід до її використання для вирішення навчальної проблеми на 



Х ВОЛОШИНСЬКІ ЧИТАННЯ. «ШКІЛЬНА ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО» 

78 

 

основі аналізу, синтезу, спостереження, експериментування. У 

модельній навчальній програмі з української літератури для 5-6 

класів (адаптаційний цикл) зазначено: «Розуміння образного 

моделювання життєвих явищ, людських характерів, суспільних 

стосунків сприяє глибокому осягненню учнями вершинних творів 

класичної, нової й новітньої української літератури, формуванню 

їхніх духовно-моральних цінностей, активної життєвої позиції, 

розвитку естетичних смаків» [5, с. 3]. Спеціальна рубрика «Читай і 

досліджуй» у навчальних матеріалах для 5-6 класів передбачає 

різні типи самостійної дослідницької роботи за мотивами 

прочитаних літературних творів. Моделі цих завдань орієнтовані 

на вищі рівні таксономії навчальних цілей та результатів навчання 

Блума-Андерсона. Учні вчаться аналізувати інформацію, отриману 

під час текстуальної роботи з літературним твором, оцінювати 

естетичну й загальнолюдські цінності, закладені в ньому. 

В основі проєктного навчання літератури – формування 

читацької компетентності учнів на основі самостійної або групової 

роботи над проєктом за мотивами художнього твору та його 

презентація. В організації процесу проєктного навчання необхідно 

враховувати такі дидактичні принципи: врахування життєвого 

досвіду та читацьких інтересів учнів; орієнтація на практичний 

результат та формування системи цінностей; проєкція 

сформованих умінь та навичок на майбутню суспільну діяльність; 
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інтегроване формування предметної та ключових 

компетентностей, наскрізних умінь: готовності до планування 

своєї діяльності, активності у виконанні завдань проєкту, 

самостійності, ініціативності, гнучкості мислення; зв'язок 

навчальних завдань з реальними життєвими ситуаціями, їх 

актуальність. 

У підручнику української літератури для 5 класу 

передбачена система завдань для проєктного навчання за творами 

сучасної української літератури, у результаті виконання яких учні 

створюють та презентують творчі продукти – фото, малюнки, 

комікси, мультимедійні презентації, фотоколажі, віртуальні 

ескурсії та розповіді. Виконання проєктних завдань сприяє 

розвитку читацької грамотності, творчих здібностей учнів, сприяє 

досягненню очікуваних результатів навчання, передбачених 

Державним стандартом базової середньої освіти (2020) та 

модельною навчальною програмою з української літератури [5]. 

Отже, діяльнісний підхід до організації літературної освіти 

молодших підлітків інтегрує загальнодидактичні методики, у 

результаті застосування яких у процесі навчання української 

літератури можливим є досягнення очікуваних результатів 

навчання, формування системи ціннісних орієнтирів для розвитку 

особистості учнів. 
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Шкільна літературна освіта в контексті освітніх завдань 

НУШ орієнтована на розроблення її нового змісту та підготовку 

інноваційного навчально-методичного забезпечення. Відтак 

відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти 

(2020) в Інституті педагогіки НАПН України підготовлено 

mailto:tamilakod@ukr.net
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модельні навчальні програми «Українська література» та 

«Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної) для 5–6 

класів закладів загальної середньої освіти (науковий керівник – 

Т. Яценко), що мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти 

і науки України» (наказ Міністерства освіти і науки України від 

12.07.2021 № 795).  

Однією із новацій НУШ є розроблення змісту шкільної 

літературної освіти на засадах інтегрованого підходу. Створення 

єдиного для шкільного курсу літератури тематичного простору 

дозволяє уникнути дублювання навчальної інформації у змісті 

різних предметів літературного курсу. Інтеграція літературного 

курсу реалізується на основі спорідненості змісту основних тем 

шкільних курсів української та зарубіжної літератури для 5–6 

класів (тематична інтеграція), а також на засадах методичної 

(спільні методи і прийоми вивчення творів української та 

зарубіжної літератури) і діяльнісної інтеграції (спільні види 

навчальної діяльності у процесі навчання української та зарубіжної 

літератури). 

Програми побудовано за тематично-жанровим принципом із 

дотриманням хронологічної послідовності щодо презентації 

письменницьких персоналій у межах кожного тематичного 

розділу. 
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Добір різножанрових творів класичної і сучасної 

української та зарубіжної літератур зроблено з урахуванням їх 

художньої вартісності, читацьких інтересів, вікових характеристик 

та особливостей художнього сприймання молодших підлітків. 

Рекомендовано для текстуального вивчення народні та літературні 

казки, твори різних жанрів фольклору, твори патріотичної 

тематики, поезія і проза про красу природи і важливість 

бережливого ставлення до неї, про дружбу та взаємини підлітків із 

однолітками, прозові тексти про пригоди та фантастичні події, а 

також твори гумористичні. Також представлено багато творів 

сучасних українських і зарубіжних письменників. 

Дидактико-методичний потенціал програм забезпечує 

можливість формування в процесі вивчення української літератури 

та інтегрованого курсу літератур читацької і ключових 

компетентностей, визначених Державним стандартом базової 

середньої освіти. Цей результативний складник програми 

представлено в рубриці «Очікувані результати навчання». Її 

змістове наповнення розроблено згідно з визначеними та 

індексованими в Державному стандарті базової середньої освіти 

щодо мовно-літературної освітньої галузі чотирма групами вимог 

до обов’язкових результатів навчання учнів/учениць 5–6 класів.  

На основі чиних модельних навчальних програм для 5 класу 

створено навчальні програми, що структуровані на такі розділи: 
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пояснювальна записка, основна частина (очікувані результати 

навчання, зміст навчального матеріалу, види навчальної 

діяльності), список творів для позакласного читання. 

Навчальні програми є основою для календарно-

тематичного та поурочного планування, у яких ураховуючи 

запропоновану кількість годин на вивчення тем у межах розділу 

розподілено години на текстуальне вивчення художніх творів і 

види навчальної діяльності, сплановано види роботи на 

опанування змісту художніх творів української літератури, які 

забезпечують можливість формування в процесі вивчення творів 

предметної читацької та ключових компетентностей, визначених 

Державним стандартом базової середньої освіти. Передбачено 

можливість корегування календарно-тематичного планування 

зважаючи на можливі зміни форми навчання (онлайн, офлайн, 

комбіноване тощо); навчальних можливостей, пізнавальних 

інтересів і потреб учнів; результатів засвоєння учнями навчального 

матеріалу.  

Відповідно до чинних модельних навчальних програм 

підготовлено підручники «Українська література» (автори – 

Т. Яценко, В. Пахаренко, О. Слижук) та «Література (українська 

та зарубіжна)» для 5 класу, що успішно пройшли пілотування та 

мають гриф МОН України. В основу їх концепції покладено ідеї 

особистісно орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного 
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підходів. Зміст і структуру розроблено з урахуванням 

читацькоцентричного і текстоцентричного принципів. 

Першоелементом структури підручників є художній текст, тому 

передбачена така організація читацької діяльності, що дає змогу 

учням самостійно сформувати первинне враження про твір, а не 

відтворювати знання про нього на основі інформації, 

представленої в підручниках. На полях художніх текстів у 

підручниках розміщено плашки рубрики «Поміркуй!», що містять 

запитання і завдання на перевірку розуміння учнями прочитаних 

епізодів твору. Такий прийом кліпового мислення застосовано 

зважаючи на особливості художнього сприйняття текстів 

сучасними учнями – дітьми цифрового суспільства.  

У підручниках передбачено рубрики, у змістовому 

наповненні яких закладено читацькоцентричний принцип 

опрацювання навчального тексту. Так, у рубриці «Читацький 

путівник», що подається до кожного тематичного розділу, у 

доступному для п’ятикласників викладі конкретизовано обсяг тих 

предметних знань і умінь, які вони повинні здобути та якими 

мають оволодіти у процесі опрацювання навчальної теми.  

Рубрика «Ти вже знаєш» актуалізує знання школярів, 

здобуті ними в початковій школі, попередніх уроках чи уроках із 

інших навчальних предметів, а також мотивує необхідність їх 

поглиблення в процесі опрацювання нової навчальної теми.  
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На актуалізацію сформованих читацьких умінь учнів і 

спонукання до подальшої читацької діяльності орієнтує матеріал 

рубрики «Ти вже вмієш».  

Змістове наповнення рубрики «Літературознавчий клуб» – 

це необхідний мінімум навчальної інформація, поданої з 

урахуванням вікових особливостей сприймання молодшими 

підлітками. Виклад навчального матеріалу подано в 

публіцистичному стилі. У підручнику інтегрованого курсу 

акцентовано на взаємозв’язках української та зарубіжних 

літератур, їх взаємовпливі, спільних темах і проблемах, порушених 

у художніх творах письменників/письменниць різних 

національних літератур. Матеріал рубрики дієво сприяє 

налагодженню діалогу із текстом художнього твору, його 

осмисленому розумінню.  

У рубриці «Літературознавчий словничок» презентовано 

визначення літературознавчих понять. Їх вивчення сприяє 

осмисленому розумінню художнього твору.  

На поглиблення умінь дослідницької діяльності 

п’ятикласників орієнтують творчі завдання, індивідуальні чи 

групові читацькі проєкти рубрики «Читай і досліджуй!».  

Для розвитку компетентного учня-мовця у підручниках 

передбачено «Мовну скарбничку», змістове наповнення та 

розташування якої залежить від конкретного художнього тексту.  
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Рубрика «Підсумуй!» містить запитання і завдання для 

систематизації і закріплення вивченого матеріалу. Кількість 

запитань і завдань є оптимальною для підсумкового етапу 

опрацювання навчальної теми. Фінальним у рубриці є рефлексійне 

завдання на самооцінку учнями своїх навчальних досягнень. 

Акцентується на можливості покращити власні знання, а також 

означити питання, які залишилися без відповіді тощо.  

Вивчення кожного художнього твору завершується 

рубрикою «Читацьке дозвілля». Її зміст спрямовує учнів до 

перегляду екранізацій літературних творів, їх мультиплікаційних 

версій, прослуховування музики, віртуального відвідування музеїв, 

картинних галерей тощо. Такий вид діяльності не лише сприятиме 

організації пізнавального дозвілля школярів, а й є одним зі шляхів 

поглибленого розуміння художніх творів, що вивчаються 

текстуально. 

Підручники мають виразний компетентнісний потенціал. 

Конкретизуємо на прикладах. Формування в п’ятикласників 

ключової екологічної компетентності, що передбачає дотримання 

правил поведінки на природі, виховання любові до тварин, птахів, 

розуміння бережливого ставлення до природних ресурсів 

сприяють художні твори та методичний апарат тематичного 

розділу «Рідна природа». Так, глибокому осмисленню казки 

О. Іваненко «Цвітарінь» допомагають такі компетентнісно 
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орієнтовані запитання і завдання рубрики «Поміркуй!»: «За 

допомогою яких художніх засобів О. Іваненко описує, як 

прокльовуються пташенятка? Які почуття виникають у тебе під час 

прочитання цього епізоду казки? Чи доводилося тобі бачити 

пташенят у гніздечку? Намалюй їх або опиши за допомогою слів. 

Напевно, ти знаєш, що пташенят ніколи не можна торкати, навіть 

наближатися до їхнього гнізда. Поясни, чому?». 

На формування ключової культурної компетентності учнів 

орієнтує його наскрізна рубрика «У колі мистецтв». Про синтез 

мистецтв йдеться в навчальному матеріалі підручників до 

літературної казки В. Шевчука «Чотири сестри»: «Мотив зміни пір 

року є традиційним у різних видах мистецтва. Ти вже 

переконалась/переконався у цьому, читаючи літературну казку 

Валерія Шевчука, слухаючи музику Антоніо Вівальді, 

переглядаючи ілюстрації Ольги Рубіної та картину 

«Пробудження» Ольги Ковтун». 

У комплекті до підручників підготовлено навчальні 

посібники «Зошит моїх досягнень. 5 клас». Їх зміст і структура 

зорієнтовані на визначення і досягнення освітніх потреб, а також 

підтримання індивідуальної освітньої траєкторії кожного учня. У 

процесі підготовки навчального посібника творчо враховано досвід 

формувального оцінювання у фінських школах. Запропоновано 

визначення індивідуальних цілей, шляхів досягнення особистісно 
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значущих завдань у межах програмових навчальних тем, 

застосовано практики рефлексії, самооцінювання, 

взаємооцінювання та можливість оцінювання вчителем, батьками 

чи близькими людьми навчальних досягнень учнів. 

Подано різнорівневі запитання та завдання в тестовій формі 

(закритого і відкритого типів), творчі завдання для поточного 

оцінювання роботи над художніми творами та підсумкові 

семестрові роботи, що сприятиме формуванню предметної та 

ключових компетентностей п’ятикласників. 

Новий зміст шкільної літературної освіти та сучасне 

навчально-методичне забезпечення, що розроблені в контексті 

завдань НУШ, засвідчують реалізацію інноваційних підходів до 

організації освітнього процесу на уроках літератури в 5 класі.  

Література 

1. Модельна навчальна програма «Літератури. Інтегрований 

курс літератур (української та зарубіжної)» 5–6 класи для закладів 

загальної середньої освіти /автори: Яценко Т. О. , Тригуб І. А. 

Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2021. 62 с.  

2. Модельна навчальна програма «Українська література» 

5–6 класи для закладів загальної середньої освіти /автори: Яценко 

Т. О. та ін. Київ: КОНВІ ПРІНТ, 2021. 64 с.  

3. Яценко Т. О., Пахаренко В. І., Слижук О. А. Українська 

література: підруч. для 5 кл. закл. заг. серед. освіти. Київ: ВД 

«Освіта», 2022. 256 с. 

4. Яценко Т. О., Пахаренко В. І., Тригуб І. А., 

Слижук О. А. Література (українська і зарубіжна): підруч. для 5 кл. 

закл. заг. серед. освіти: у 2-х част. Київ: ВД «Освіта», 2022. 240 с. 
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УКРАЇНСЬКА МОВА В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: 

МЕТОДИЧНІ ОРІЄНТИРИ 

Ключові слова: компетентнісна освіта, навчання 

української мови, критичне мислення, креативність, 

інноваційність. 

У світі відомі три моделі розбудови освітнього процесу: 

1) з домінуванням знаннєвого компонента (головне – чого 

навчати, тобто – зміст); 

2) з фокусуванням уваги на процес навчання (головне – як 

навчати, яким є пізнавальний процес, дидактичний інструментарій, 

тобто – процес навчання); 

3) зі зміщенням акцентів на досягнення (головне – якими 

компетентностями має оволодіти дитина; ключове слово – 

результат). 

Домінування знаннєвого компонента спричинило 

ускладнення змісту навчальних програм, появи в них питань 

мовної теорії, яку раніше вивчали студенти філологічних 

mailto:olnazir_777@ukr.net
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факультетів на першому курсі, а мету предмета доповнено 

терміном «лінгвістична освіта». 

Фокусування уваги на процесі навчання призвело до 

селекції методів, прийомів і технологій, водночас і до 

взаємозаміни цих понять. Незліченна кількість методів нині 

потребує обліку й упорядкування в певну систему, що забезпечить 

доступність їх для ознайомлення, вивчення й ефективного 

використання. Ознакою інноваційності уроку вважали наявність 

так званих «інтерактивних» та «активних» методів, як-от: 

«мікрофон», «акваріум», «мозковий штурм», «континуум», 

«малюй і пиши», «тріади», «вітер дме» та ін. 

У контексті третьої моделі «основний орієнтир освітнього 

процесу – особистість, здатна саморозвиватися» [2, с. 4]. За 

висновками вітчизняних учених, у шкільній освіті перехід до 

компетентнісного навчання «означає переорієнтацію з процесу на 

результат освіти в діяльнісному вимірі» [1, с. 45]. 

Нова українська школа освоює третю модель. Це означає, 

що концептуально їй мають відповідати спеціально розроблені 

методики, модельні програми, підручники й посібники. А 

дидактичний інструментарій має бути «заточений» на результат. З 

цими узагальненнями суголосна думка Брайана Трейсі про те, що 

виконання тих самих дій у той самий спосіб і водночас очікування 

інших результатів є божевіллям [5]. 
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За визначенням О. Савченко, компетентнісна освіта – це 

«особистісно-діяльнісна, результативна освіта [4, с. 137]». Отже, 

щоб говорити про ефективну реалізацію мети і завдань, потрібно 

забезпечити розвиток особистості, якісно змінити її діяльність. 

Слабким місцем традиційних методик і підручників є 

«зосередження на академічних досягненнях» [2, с. 4].  

Курс на розвиток дитини посилює психологічний складник 

освітнього процесу. Якщо раніше вчителя орієнтували на 

особливості тривалої й нетривалої пам’яті, уваги, уяви, мислення, 

то нині відомості про пам’ять доповнили емоційна, образна. 

Актуалізовано критичне, аналітичне й кліпове мислення. У полі 

зору педагогів перебуває емоційно-вольова сфера дитини, роль 

внутрішньої мотивації, впливовість слова та ін. 

Привертаємо увагу до кількох важливих характеристик, на 

які є запити: критичне мислення, креативність та інноваційність, на 

які орієнтує концепція «Нова українська школа» [3] й Державний 

стандарт базової середньої освіти.  

Із чим асоціюється в нас критичне мислення? Найчастіше – 

із несприйняттям, осудом, зауваженнями, повчанням – усім тим, 

що нам не подобається. В освітньому процесі суть цього поняття 

визначають через конкретні дії, як-от: пошук здорового глузду, 

об’єктивні судження і логічні вчинки з урахуванням усіх поглядів і 

думок; відмова від власних упереджень тощо. Здатність критично 
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мислити робить людину спроможною висувати нові ідеї й бачити 

нові можливості, що надзвичайно важливо для розв’язання 

багатьох проблем. Користь від такого типу мислення полягає 

також у тому, що людина поступово стає цілеспрямованою, а її дії і 

вчинки – логічними, виваженими. А це вже очевидний поступ у 

розвиткові дитини. 

Виділяють перелік характеристик, притаманних людині, яка 

критично мислить, а саме: наполегливість у розв’язанні проблем; 

емпатія; самоконтроль; уміння слухати співрозмовника; 

терпимість до сприйняття різних ідей, поглядів; здатність 

розглядати проблеми з різних поглядів; налагодження зв’язків між 

явищами; допитливість; здатність говорити про свої почуття, 

думки, оцінювати їх; прогнозування, цілевизначення; застосування 

своїх знань і навичок в різних ситуаціях та ін.  

Що таке креативність? Як ми уявляємо креативність на 

уроках? Дібрати гарні приклади? Прикрасити речення епітетами? 

Кімнату кульками? Це креативність з маленької букви. Коли 

людину характеризують як креативну, які образи постають в уяві? 

Леонардо да Вінчі? Катерини Білокур? Шевченка? Бетховена? Тоді 

талант ототожнюємо з креативністю?  

Психологи називають креативність джерелом сенсу життя. 

По-перше, тому, що саме креативність породжує більшу частину 

того, що цікаво, важливо і властиво людині. По-друге, 
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креативність прекрасна тим, що залучаючи учнів до творчого 

процесу, ми даємо їм відчуття насиченості життя, відчуття 

натхнення, ідеальної самореалізації. Креативність забезпечує нам 

результат, від якого наше життя стає іншим, багатшим, цікавішим. 

Тому креативність сприймаємо як будь-яку дію, ідею чи 

продукт, які змінюють те, що було до них. Саме поняття вважають 

складним, багатогранним і виділяють такі компоненти його: 

людина, процес, місце і продукт. На уроках української мови 

такими продуктами можна вважати розроблені власноруч схеми, 

таблиці, що полегшили сприйняття теми, увиразнили її; проєкти, 

есе й різні мовні жанри. 

Хто такі інноватори? Це передусім люди, здатні змінити 

світ. Їх вирізняє наявність сформованих рис (допитливість, 

комунікабельність, спостережливість) і здатностей (до 

спілкування, експериментування, образного й асоціативного 

мислення, активних дій і роботи в колективі). 

Однак жодна зі згаданих вище характеристик не матиме 

значення, якщо в учнів не сформовано чеснот, що роблять людину 

людиною. Чим цінна методика відомого римського педагога й 

автора першої методики – Марка Фабія Квінтиліана? Тим, що вона 

насамперед формувала високодуховну моральну особистість з 

усіма важливими чеснотами, а потім навчала ефективного 

мовлення. Бо мовця, до якого немає довіри, ніхто не слухатиме. 
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Ось основний аргумент на користь соціокультурної змістової лінії 

модельної програми. 

На які зміни має бути спрямована компетентнісно 

орієнтована методика навчання української мови? Передусім на 

систему ставлень (учня до себе як особистості й суб’єкта шкільної 

мовної освіти; учня і вчителя до української мови; вчителя до учня 

як повноправного суб’єкта освітнього процесу; учнів до всього, що 

їх оточує тощо) і поведінкових патернів. «Сприймання мови як 

складної системи, усі механізми якої необхідно вивчити, хибне. 

Тому пріоритетним стає не просто засвоєння знань, набуття низки 

вмінь і навичок, а розвиток компетентної мовної особистості учня, 

його інтелектуальних і творчих здібностей, ціннісних орієнтацій. 

Розвиток компетентної мовної особистості – це не супутній і 

стихійний продукт процесу навчання, а його мета і результат» [2, 

с. 6]. 

Отже, українська освіта має зосередитися на способах 

мислення (креативність, критичне мислення, уміння розв’язувати 

проблеми й формулювати власні судження), способах роботи 

(спілкування і співпраця), інструментах для роботи (потенціал 

дидактичного інструментарію), здатності жити в багатогранному 

світі й виконувати роль активних і відповідальних громадян. 

Література 

1. Бібік Н.М. Компетентнісний підхід: рефлексивний аналіз 
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Прикметною ознакою уроку української мови є системна 

робота з текстом, що допомагає здобувачам освіти збагатити 

словниковий запас, удосконалити якості мовлення, зрозуміти 

закономірності і правила побудови висловлення, ознайомитися з 

функційними особливостями мовних одиниць. Саме тому текст 

упродовж останніх двох десятиліть став основним складником 

підручника української мови, що забезпечував комплексну 

реалізацію завдань освітнього процесу. 

Методика роботи з текстами на уроках української мови 

спирається на загальновизнані теоретичні засади мовного аналізу, 

складання плану, конспекту, редагування тексту, конструювання 

висловлень, стилістичного експерименту тощо.  

Сьогодні ситуація істотно змінилася. Державний стандарт 

базової середньої освіти орієнтує вчителів на формування 

ключових компетентностей учнів і учениць, що викликане 
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сучасними життєвими потребами. У школі важливо підготувати 

дитину до життя в умовах складних політичних, економічних, 

соціокультурних викликів. Лінгводидакти стверджують, що 

«ключові компетентності є ключем до успішної адаптації 

особистості в суспільстві, індикатором, за яким можна 

визначити готовність і здатність її функціювати в основних 

сферах життя, наприклад, економічній, соціальній, духовній. З 

огляду на це має змінитися функція застосування тексту на 

уроці української мови з інформаційно-репрезентаційної на 

когнітивно-спонукальну, оскільки знання вже є не самоціллю, а 

засобом досягнення певної мети [2]. 

У роботі з текстом особливого значення набуває 

суб’єктивна оцінка інформації, що спонукає учнів і учениць до 

інтерпретації, переосмислення почутого або прочитаного, стає 

поштовхом до власної мовотворчості; виявлення проблеми, 

порушеної автором, пошук шляхів її розв’язання; висловлення 

власного ставлення до змісту тексту; осмислення поведінкових 

моделей персонажів і зіставлення їх із поведінковими нормами 

нашого суспільства; проведення аналогії з відомими фактами, 

прикладами з життя людей, історичними подіями, прислів’ями й 

афоризмами, творами, цитатами з творів, епіграфами; 

формулювання запитань за змістом тексту; визначення головної й 

другорядної інформації «переведення» тексту з одного стилю в 
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інший; переведення тексту в інший формат: таблицю, схему, 

малюнок та ін.  

Ефективним прийомом навчання української мови 

вважаємо аналіз взірцевого тексту, що дає змогу показати учням, 

як застосовувати здобуті знання на практиці. Важливо звертати 

увагу здобувачів освіти на естетику мови тексту, фіксування 

інформації різними способами, виконання логічних дій (аналіз, 

синтез, порівняння, класифікування, узагальнення, виявлення тези 

й доказів; добір власних аргументів; формулювання висновків), 

Визначення теми, ідеї, основної думки, мікротем, виокремлення 

ключових слів, аналіз або добір заголовка допомагають виявити 

рівень розуміння інформації, поданої в тексті. 

З-поміж критеріїв добору текстів традиційно визначали 

наявність мовної одиниці, яку вивчають на уроці, розвивальний, 

виховний потенціал. На практиці вчителі частіше застосовували 

художні тексти, бо методика їх аналізу краще розроблена в 

лінгвістиці й лінгводидактиці.  

У попередній публікації ми визначили критерії добору 

текстів для проведення уроків української мови на 

компетентнісних засадах [1]. Зазначимо, що доцільно брати до 

уваги соціальну значущість поданої в тексті інформації, 

орієнтуватися на освітні, життєві й особистісні потреби учнів, 
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спонукати їх до роздумів, пошуку шляхів розв’язання порушеної в 

тексті проблеми, висувати гіпотези та ін. 

Для сучасних учнів і учениць необхідно розширювати 

тематичне поле, щоб зміст прочитаного викликав позитивні емоції, 

відчуття гармонії з довкіллям, допомагав сформувати 

оптимістичне світосприйняття, демонстрував схвалені 

суспільством норми поведінки, популяризував людські чесноти. 

Сьогодні важливо добирати тексти, у яких ідеться про героїзм 

українського народу, його кращих представників, щоб сформувати 

в учнів почуття гордості за свою країну, свій народ, а також 

відчуття належності до нього. 

Модельна програма з української мови (автори – Н. Голуб, 

О. Горошкіна) в межах соціокультурної змістової лінії пропонує 

орієнтовну тематику, що допомагає вчителеві в доборі й 

структурно-семантичному розподілі текстів.  

На уроках української мови доцільно використовувати 

завдання, побудовані на основі перерваних текстів, текстів 

змішаного типу, що містять діаграми, бланки, графіки, мапи, 

таблиці, малюнки, світлини тощо. Це дасть змогу підготувати 

здобувачів освіти  до участі в міжнародному дослідженні якості 

освіти PISA. 

Системне використання текстового матеріалу на уроках 

української мови сприяє ознайомленню учнів із особливостями 
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текстотворення й готує їх до глибокого розуміння текстів різної 

жанрово-стильової належності, а також створення власних текстів. 

Саме в процесі роботи з текстом формуються предметна й ключові 

компетентності учнів, розвивається їхня емоційна сфера й 

духовний світ.  
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Питання літературної освіти завжди було в центрі уваги 

суспільства, але в останні десятиліття можна часто чути про 

читацьку неграмотність учнів. Багато хто вбачає корінь зла в 

розвиткові інформаційних технологій (нібито гаджети замінили 

книжку). Безперечно, прогрес уплинув на вибір джерел отримання 

інформації: діти шукають її в інтернеті, здебільшого – просту, яка 

не потребує неймовірних зусиль. Надмір відео та зображень у 

світовій інформаційній мережі приваблює школярів значно більше, 

аніж книжка без ілюстрацій. Визнаймо факт: далеко не всі учні 

люблять процес читання, а залюблених в українську книжку – ще 

менше. Дослідження PISA 2018 року яскраво проілюстрували це 

твердження: Україна посіла 37–42 місця за рівнем сформованости 

читацької компетентности, а 25,9 % українських 15-річних 

підлітків не досягли базового рівня з читацької грамотности. Такі 
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невтішні результати змушують порушити питання: що ми, 

педагоги-філологи, робимо не так і чи від нас щось залежить?  

У цих тезах – спроба окреслити основні «вузли» читацьких 

проблем в літературній освіті. 

Без сумніву, потрібен новий стиль викладання. Імпонує 

думка Івана Малковича, озвучена ним на врученні Шевченківської 

премії: «Я мрію дожити до тих часів, коли дітям у школі 

перестануть сльозливо оповідати про горопашного кріпака, який 

служив безправним, безсловесним попихачем у панів, а змінять 

парадигму і вестимуть натхненну мову про неймовірного 

хлопчика, що аж світився великим талантом, який без тата й мами, 

і без, здавалося, жодних шансів на успіх, створив сам себе» [1]. 

Дійсно, чому б не представити постать Тараса Шевченка, 

наприклад, через призму роману-перформансу в картинах та 

етюдах сучасної письменниці Антонії Цвід [2, 3]:  

«Цю людину в шапочці хоч до покоїв цариці впустять, бо й 

царям би його візит зробив честь і шанобу! Ця шапочка покриває 

голову генія… 

Гербель і собі підпрягається:  

– Се ж сам Тарас Шевченко! 

У залі загомоніли, лунає звідусіль: 

– Кобзар! Перебендя! Шевченко! 

Чужбинський до старшини: 
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– Чуєте? Се про сього пана всі говорять! 

Старшина вибачливо кланяється. 

– Даруйте, панове! Проходьте, пане Шевченку, 

перепрошую!  

Тарас, а за ним Чужбинський і Сошенко з Гербелем 

заходять до зали. Їх обступають гості, якась літня пані 

підходить до Шевченка. 

– А можна, господин Перебендя, хотя бы вашего рукава 

коснуться, дабы убедиться, что вы настоящий? 

Шевченко ніяково віджартовується: 

– Торкніться, паніматко, хоч за що завгодно, не бійтеся, я 

не кусаюся. 

Пані торкається рукава: 

– И правда – живой!» [3, с.85]; 

«Шевченко закінчує читати, лавина оплесків накриває його. 

Панянки обступають Шевченка й беруться навперебій просить 

автографи, простягаючи невеличкі картки» [2, с. 133]; 

«Григорович. Ви тільки подивіться, який галанець цей Тарас! 

<…> Він – невидальце, бо знає й малювати, і чаклувать віршем… 

Венеціанов. Жінки аж в’януть за Тарасом…» [2, с. 135]; «Если 

учесть, сколько у него [Тараса Шевченка] почитателей и 

сочувствующих, а еще тех, кто готовы к свержению 

самодержавия в России… Только свисни он – и здесь легионы 
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пойдут за ним… <…> – Вы что, господин Орлов, и правда 

считаете, что Шевченка так опасен? – Да, считаю, ваше 

высокоблагородие. Выпусти его – здесь массы двинутся с 

наболелого места… А самое опасное – в Малороссии может 

возникнуть бунт против России.  <…> И хоть все книги 

Шевченки изъяты и унечножены, его пасквили ходят в рукописном 

виде по всей России! Как по мне, пусть сидит там, в степи – не 

видать ему света!» [3, с. 221]. Це лише декілька епізодів, із яких 

ми бачимо Кобзаря не «селянським романтиком і таврувальником 

панів» у шапці та «дурному кожусі», а національним генієм, який 

водночас був і «улюбленцем веселого творчого товариства – адже 

він не тільки художник, а ще й чудово співає, легко віршує» [1]. 

Контекстуальна експресивність таких цитат та шаноблива й 

піднесена аура тексту, безперечно, викличе емоційність в учнів, 

високу почуттєву напругу, гордість за нашого земляка; тут широке 

поле діяльности для аналізу комунікативних намірів автора, його 

прагнення вплинути на читача.  

Отож сучасному філологові потрібен відхід від стандартів 

та стереотипів, набір нової висоти. Учитель, який сам багато 

прочитав додаткової літератури, який відвідав не один музей (на 

наш погляд, серед обов’язкових – Літературно-меморіальний 

музей Івана Франка в Нагуєвичах Львівської області, Літературно-

меморіальний музей Лесі Українки в Колодяжному Волинської 
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області, Сосницький літературно-меморіальний музей 

О. П. Довженка на Чернігівщині, Музей-садиба Івана 

Котляревського в Полтаві, Національний літературно-

меморіальний музей Г. С. Сковороди в Сковородинівці 

Харківської області тощо), який має у своєму арсеналі  безліч 

літературних вечорів і знає сучасних українських письменників не 

лише з інтернет-простору, а з власного спілкування, – той педагог 

однозначно буде мати иншу світоглядну позицію, транслюватиме 

инакше свої інтенції учням, акцентуючи увагу на індивідуально-

авторській об’єктивації дійсности. Але, на жаль, часто ще можна 

побачити, як учителі біографію письменника подають 

хронологічною таблицею. Це ж якась спотворена система 

координат.  Сухі факти ніколи не зацікавлять, на окрилять, не 

надихнуть учня. Перед вивченням художнього твору треба 

розкрити особистість письменника,  инколи навіть варто означити 

драматизм цілого покоління, щоб зрозуміти індивідуально-

авторський мовостиль митця та місце письменника в національній 

картині світу. Однозначно, сучасний учитель літератури потребує 

переосмислення свого літературного досвіду, справжній філолог 

має постійно додавати імпульсів для свого зросту, виховувати в 

собі й учневі попит на інтелектуальний українськомовний продукт 

– читання. Предмет «література» не може існувати у відриві від 

самої літератури.  
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Звичайно, філологічне поле кожного учителя буде дозрівати 

з різною динамікою. Уміння перезавантажуватися, 

переосмислювати дійсність потребує неабияких зусиль від 

кожного (як педагога, так і учня), але це так потрібно для нашого 

національного самоствердження й нас як частини освіченого 

європейського суспільства. 
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Розглядаючи проблему формування літературно 

компетентної особистості в парадигмі НУШ, треба звернути увагу 

на саму концептуальну мету оновлення шкільної освіти, яка в 

офіційних документах артикулюється як побудова європейського 

суспільства високої культури, у якому його учасник – «цілісна 

особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення» 

[2, с. 4]. Однією з десяти ключових компетентностей є обізнаність 

та самовираження у сфері культури. Формування цієї 

компетентності чітко корелює зі змістом літературної освіти у 

школі, оскільки художній твір – це насамперед артефакт 

мистецтва. Водночас у Концепції НУШ ідеться про застарілість 

форм і методів, що використовуються для навчання школярів, 

унаслідок чого, «як і 10, 20, 50 років тому, пересічний український 

mailto:lyubovzavodna@gmail.com
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школяр здобуває в школі застарілі знання» [2, с. 5]. Окрім того, 

особливості інформаційної постмодерної епохи, кліпове мислення, 

технологізація, зокрема цифровізація, чи не всіх сфер сучасного 

життя, ставлять вимогу оптимізувати підходи до навчання 

шкільних дисциплін.  

До того ж у цілях НУШ зазначено розвиток культури 

логічного й алгоритмічного мислення разом із вмінням мислити 

абстрактно. Поряд зі значним навантаженням на школяра постає 

проблема якості засвоєння предметів, що вивчаються: «За останні 

роки <…>  значно зріс загальний інформаційний потік у світі» [2, 

с. 6]. Додається потреба стимулювати мисленнєво-

запам’ятовувальні механізми, адже почасти «учні спроможні лише 

відтворювати фрагменти несистематизованих знань» [2, с. 6]. У 

такому складному переплетінні цілей шкільної освіти, вимог доби, 

перешкод на шляху до реалізації освітніх інтенцій актуалізується 

роль альтернативних методів навчання, функціональне поле 

котрих може максимально охопити наявний освітньо-онтологічний 

контекст. 

У західних працях ще з 70-их років ХХ століття активно 

мусується питання інтеграції методу візуальних ментальних карт 

(англ. visual mind mapping) до середовища освіти. Інші варіанти 

перекладу – розумні карти, інтелектуальні карти 

(використовуються як синонімічні; не ототожнювати із 
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концептуальними картами, які мають деякі особливості побудови). 

Провідником ідеї використання потенціалу інтелектуальних карт 

для цілей навчання є британський психолог, автор відповідної 

методики меморизації Тоні Б’юзен [5]. Інтелектуальна карта була 

розроблена як ефективний метод генерації ідей за допомогою 

асоціацій. Для того, щоб створити інтелект-карту, треба починати 

малювати її з середини сторінки, концентруючи та центральну 

тему/основну ідею. Від центру варто рухатись у всіх напрямках, 

щоб створити зростальну діаграму, що складається з ключових 

слів, фраз, концепцій, фактів і цифр. Інтелектуальна карта є 

модернізованим і більш містким варіантом класичних блок-схем. 

Саме цей варіант інтерпретації пізнавальної активності найбільш 

відповідає природному способові мислення, залучаючи до 

продуктивної діяльності обидві півкулі мозку, активуючи 

творчість і логіку, чого досить складно досягти за умови 

використання традиційних методів.  

Метод інтелектуальних карт під час вивчення літератури 

можна застосувати під час: 

1) конспектування лекції, бесіди, прослуховування аудіо- 

та перегляду відеоматеріалів, будь-яких інших форм 

вивчення нового матеріалу та на етапі його 

узагальнення. Оптимальне рішення – «мозковий штурм» 

теми через візуалізовані й центрично, зручною схемою 
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організовані нотатки, запис ключових слів; за 

допомогою ліній, стрілок можна показувати зв’язки між 

основними поняттями в темі; 

2) написання творчих робіт (інтелектуальна карта – 

ідеальна стратегія для організації думки, основа для 

аналітико-творчого розкриття базових позицій, які учень 

бажає висловити в есе чи іншому різновиді творчої 

роботи у формі написання твору); 

3) упорядкування ідей та інформації під час підготовки до 

занять і поточних та підсумкових форм контролю, 

створення проєктів тощо;  

4) як елемент диференційованого підходу до навчання; 

5) додаткове завдання, яке стимулює творче мислення та 

заохочує креативне вирішення проблем. 

Щоб досягти вищого рівня концентрації та креативності 

разом із більшою організованістю та лаконічнішим спілкуванням, 

складання ментальних карт може бути ефективним рішенням [1]. 

Переваги ментальних карт численні:  

– інтеграція в компактній і змістово місткій формі 

широкої теми та можливість представити її в максимально 

вигідний для розуміння й запам’ятовування спосіб; 

– заохочення до встановлення й оприявлення причинно-

наслідкових зв’язків між фактами, явищами; 
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– більш привабливий та прийнятний для індивідуальної 

інтерпретації формат традиційного матеріалу. 

Метод ментальних карт під час вивчення літератури, 

починаючи з елементарних зразків і з поступовим ускладненням 

відображуваного матеріалу, може стати одним із наскрізних, 

набуваючи рис навчальної стратегії. Доречно використовувати 

його для створення ментальних мап за життєтворчістю 

письменників, для відображення історико-культурної епохи, для 

полегшення сприйняття матеріалу з теорії літератури, для 

конструювання карти художнього твору (різнорівнева або 

однорівнева структура) тощо. Зарубіжні дослідники відзначають 

позитивний вплив методу на мотивацію дітей до навчання [3; 4; 6]. 

Нагадаємо, що проблема демотивованості сучасного учня 

червоною ниткою проходить крізь усю Концепцію НУШ. 

Належачи до креативних методів навчання, інтелектуальні карти 

стимулюють співпрацю (ними можна послуговуватися для 

організації роботи в малих і великих групах, у формі ігрової чи 

проєктної діяльності). Це якраз той місткий і мультивекторний 

метод, про який у Концепції НУШ сказано як про спосіб освітньої 

діяльності, у якому немає чіткого розмежування між навчанням і 

відпочинком: «робота не обов’язково має бути серйозною і 

нудною» [2, с. 11]. 
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Сучасна середня шкільна освіта перебуває в процесі 

реформування. Перші випускники початкових класів за реформою 

Нової української школи перейшли у середню школу. Відтак, 

почалося запровадження НУШ у 5-6-их класах. У «Державному 

стандарті базової середньої освіти» мовно-літературна освітня 

галузь визначає метою: «розвиток компетентних мовців і читачів із 

гуманістичним світоглядом, які володіють українською мовою, 

читають інформаційні та художні тексти, зокрема класичної та 

сучасної художньої літератури (української та зарубіжних), здатні 

спілкуватися мовами корінних народів і національних меншин, 

іноземними мовами  для духовного, культурного та національного 

самовираження та міжкультурного діалогу, для збагачення 

емоційно-чуттєвого досвіду, творчої самореалізації, формування 

ціннісних орієнтацій і ставлень» [1]. Отже, перед вчителями постає 

mailto:mia2010mia2015@gmail.com
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необхідність забезпечити досягнення цієї мети у повному обсязі. 

Одним з найбільш ефективних способів для цього – інтегровані 

уроки літератури. 

У «Словнику української мови» інтегрований урок 

визначається як «вид організації навчальної діяльності, за якого 

учні одночасно отримують комплексні знання з декількох 

дисциплін (взаємопов’язаних або навіть таких, які належать до 

різних сфер знань)» [2]. Існує значна кількість варіантів організації 

інтегрованого уроку, але основним залишається наявність однієї 

провідної дисципліни (літератури) та однієї або кількох побічних 

дисциплін (українська мова, зарубіжна література, історія України, 

географія, інформатика, іноземна мова, мистецтво тощо).  

Основним критерієм вибору додаткової дисципліни є тема 

уроку з літератури. Для проведення успішного інтегрованого уроку 

необхідно детально пропрацювати усі складові компоненти: тему, 

мету, зміст (матеріали, які будуть використовуватися для 

інтеграції), форми, методи та прийоми. Такий тип уроку можна 

проводити у двох варіантах: самостійно або за участі іншого 

вчителя-предметника. Залучення ще одного учителя залежить від 

глибини та складності процесу інтеграції предметів. 

Модельна навчальна програма з літератур (української та 

зарубіжної) для 5-6-х класів спрямована на «послідовне 

формування компетентних учнів-читачів, активізацію їхньої 
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читацької діяльності, читацький і особистісний саморозвиток» [3, 

с. 2]. У цій програмі увага звертається на опрацювання оригіналів 

творів зарубіжної літератури, проведення компаративного аналізу 

різних перекладів одного твору тощо. 

Інтеграція вивчення української та зарубіжної літератур 

полягає у дослідженні й аналізі спільних та відмінних рис часу та 

особливостей функціонування літературних стильових течій та 

напрямів. Знайомство з кращими зразками усної народної 

творчості, класичними та сучасними творами української та 

світової літератур про дружбу, історію, природу, пригоди 

допоможе сформувати кращі риси характеру, ретельно 

розбиратися у різних життєвих ситуаціях, вивчати сюжетні лінії та 

вчинки головних героїв, як одного й того самого історичного 

персонажа змальовують у своїх творах різні автори, порівнювати 

різні культури й виділяти їх особливості, зростати духовно.  

Інтегрований підхід у вивченні літератур дозволяє 

школярам зіставляти прочитані твори, проводити їх порівняльний 

аналіз, розглядати як у літературах різних народів розкриваються 

наскрізні сюжети, визначати спільні та відмінні риси 

письменницької майстерності авторів з різних країн. Вивчення 

літературних творів української та зарубіжної літератур у 

хронологічному порядку сприяє детальному дослідженню зв’язків 
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художніх творів з життям, суспільно-історичними подіями та 

видатними особами. 

Поєднання вивчення української мови та літератур можливе 

в контексті вивчення особливостей художнього стилю мовлення. 

Спочатку розглядається теоретична складова (мовні та мовленнєві 

особливості стилю, підстилі тощо), а потім на прикладі 

художнього твору визначаються усі наявні складові художнього 

стилю. Доцільно об’єднати ці два предмети для вивчення розділу 

лексикології. На прикладі різних художніх творів можна вивчати 

правила написання власної та загальної назв; використання й 

значення архаїзмів та історизмів, діалектизмів; досліджувати 

процес створення і значення авторських неологізмів тощо. Окремо 

можна розглядати пунктуацію, граматичні особливості тощо. 

Опрацювання мовного матеріалу на прикладі художніх текстів 

дозволяє й більше часу провести з самим твором, глибше та 

детальніше його дослідити. Отже, поєднання вивчення української 

мови та літератур сприятиме вдумливому та критичному 

прочитанню творів, ретельному дослідженню мовних одиниць та 

формуванню культури  мовлення. 

Необхідно пам’ятати й про мистецький компонент у 

вивченні літератури. Велике значення під час вивчення художніх 

творів має наявність ілюстрацій, інколи створених автором тексту, 

які допомагають глибше розглянути матеріал, перенестися на 
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місце подій, або відчути себе героєм твору. Для розвитку 

критичного та логічного мислення, уяви, поглибленого аналізу 

творів можна відвідати театральну виставу, або подивитися її 

запис. Також можна провести компаративний аналіз книги та 

фільму або серіалу знятих за її мотивами. Окремо треба звернути 

увагу на музичне оформлення занять з літератури. Наприклад, під 

час вивчення усної народної творчості можна прослухати 

відповідні пісні. Або, якщо сам художній твір пов’язаний з 

музикою, то для повноти аналізу необхідно прослухати 

відповідний музичний твір. 

Поєднання уроків літератури з вивченням іноземної мови 

дозволяє поглибити процес вивчення граматики. Художні твори, 

що відповідають мовному рівню здобувачів освіти допоможуть 

розширити словниковий запас, закріпити знання з граматики 

(наприклад, використання часових форм, побудова речень різних 

типів тощо), працювати над правильною вимовою під час читання. 

Після прочитання тексту можна провести опитування або 

невеличку дискусію іноземною мовою; доцільно написати лист або 

есе у якому розкрити власне враження стосовно твору, героя, 

певної проблеми чи сюжету загалом. 

Ще одним дієвим поєднанням уроків літератури та 

іноземної мови є інсценізація твору. Вона передбачає попередню 

підготовку: відбір твору або уривку твору, розбір лексичного та 
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граматичного матеріалу, розподілення ролей в залежності від рівня 

володіння мовою (щоб участь у виставі стимулювала до 

подальшого вивчення іноземної мови спираючись на вже досягнуті 

успіхи, а не потребувала багатогодинного вивчення своєї ролі), 

проведення репетицій, підготовка костюмів та декорацій (за 

можливості). Коли школярі самі перевтіляться в героїв твору, вони 

глибше зрозуміють повороти сюжету, проблематику твору, вчинки 

героїв; також, під час багаторазового повторення ролей буде 

тренуватися слухові та артикуляційні навички. 

Отже, інтегровані уроки літератури покликані посилити 

мотивацію до навчання, розкрити нестандартні підходи вивчення 

різних дисциплін. Ці уроки спрямовані на розвиток читацької 

компетентності здобувачів освіти, розвиток світогляду, 

мовленнєвих навичок, логічного та критичного мислення, творчих 

здібностей, ознайомлення з різними культурами та традиціями.  
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ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ УЧНІВ НА УРОКАХ ІНТЕГРОВАНОГО 

КУРСУ ЛІТЕРАТУР (УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ) 

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Ключові слова: Нова українська школа, інтегрований курс 

літератур, навчальні результати, види оцінювання, формувальне 

оцінювання, досягнення, різнорівневі завдання. 

У Концепції НУШ задекларовано нові підходи до 

оцінювання результатів навчання учнів. Зокрема запроваджується 

формувальне оцінювання. Такий вид оцінювання дозволяє вчителю 

прослідковувати процес досягнення учнями навчальних цілей і 

надає можливість своєчасно його корегувати. 

Технологія формувального оцінювання навчальних 

досягнень учнів закладена в навчальний посібник – «Зошит моїх 

досягнень» (автори – Т. Яценко, І. Тригуб, Г. Івашина) [3], що 

підготовлено до чинного підручника «Література (українська та 

зарубіжна)» для 5 класу закладів загальної середньої освіти (автори 

–Т. Яценко, В. Пахаренко, І. Тригуб, О. Слижук) [1]. 

mailto:irtryhub@ukr.net
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Зміст і структура зошита зорієнтовані на визначення і 

досягнення освітніх потреб та підтримання індивідуальної 

освітньої траєкторії кожного учня. У процесі підготовки зошита 

творчо враховано досвід формувального оцінювання у фінських 

школах.  

Запропоновано визначення індивідуальних цілей, шляхів 

досягнення особистісно значущих завдань у межах вивчення 

окремих художніх творів і програмових навчальних тем, 

застосовано практики рефлексії, самооцінювання, 

взаємооцінювання та передбачено можливість оцінювання 

вчителем, батьками чи близькими людьми навчальних досягнень 

учнів. 

Подано різнорівневі запитання та завдання в тестовій формі 

(закритого і відкритого типів), творчі завдання для поточного 

оцінювання роботи над конкретними художніми творами та 

підсумкові семестрові роботи, що сприятиме формуванню 

предметної читацької та ключових компетентностей 

п’ятикласників. 

Тематичне оцінювання пропонується здійснювати на основі 

поточного із урахуванням проведених діагностичних робіт. 

Кількість завдань для виконання учнями в межах поточного 

оцінювання визначає вчитель, зважаючи на читацькі, пізнавальні 

інтереси та можливості школярів. Запропоновано кожне правильно 
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виконане тестове завдання (ІІ рівень) оцінювати в 0,5 балів, а 

завдання ІІІ рівня («Пошук, дослідження, спілкування») та ІV рівня 

(«Власна творчість») – до 3 балів. Однак, саме вчитель визначає 

максимально можливу кількість балів за виконані завдання, 

залежно від мети навчальної ситуації. 

Тестові запитання закритого типу з вибором однієї 

правильної відповіді з-поміж чотирьох варіантів укладено 

відповідно до піраміди Блума, тож вони дозволяють не лише 

перевірити репродуктивні знання, а й розуміння навчального 

матеріалу, уміння застосовувати здобуті знання, аналізувати та 

інтерпретувати художні твори.  

Виконання окремих завдань ІІІ рівня передбачає розвиток 

медіаграмотності, роботу зі схемами та таблицями, діаграмами та 

хмарами слів, створення графічного зображення ланцюжка подій 

тощо. Так, розумінню національних і загальнолюдських цінностей 

сприятиме візуалізація завдання за допомогою графічного 

зображення: «Що спільного та відмінного між українською 

народною казкою «Яйце-райце» та кримськотатарською «Золоте 

яблуко»? Узагальни міркування за допомогою діаграми Венна: 

укажи індивідуальні особливості казок в окремих колах, а спільні – 

там, де кола збігаються». 

Важливим у освітньому процесі створення навчальних 

ситуацій, які спонукають п’ятикласників до роботи в групах, 
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широкої комунікації. Відтак уже на вступній темі подано завдання: 

«Проведи опитування серед своїх однокласників та однокласниць, 

рідних або ж близьких тобі людей і склади топ-лист улюблених 

книжок. Прослідкуй, чи збігаються ваші смаки. Зроби висновки». 

Для розуміння сутності образу головного героя твору Е. Распе 

запропоновано заповнити схему «Барон Мюнхгаузен брехун чи 

фантазер?» та надано алгоритм дій: «…опитай декілька своїх 

однокласників/однокласниць та впиши їхні відповіді у відповідні 

групи. Вкажи також свою відповідь. Порівняй кількість відповідей 

та зроби висновок». 

Творчі завдання не обмежуються написанням творчих робіт, 

побудовою зв’язних висловлювань, хоча вони і є дуже важливими. 

Однак вивчаючи «Чарлі та шоколадну фабрику» Р. Дала, 

пропонуємо таке завдання: «Внеси надписи до родинного дерева 

сім’ї Бакетів. Не забудь про дідуня Джо та бабусю Джозефіну, 

дідуся Джорджа та бабуню Джорджину, пана та пані Бакетів та 

самого Чарлі. Можеш намалювати героїв. Якщо хочеш, намалюй і 

власне родинне дерево». Виконання цього завдання має глибокий 

виховний потенціал, а також дозволить перевірити знання 

персонажів твору. Однак учителю важливо коректно організувати 

виконання цього завдання: зображення власного родинного дерева 

не є обов’язковим. 
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Перевіряючи знання творчості Г. К. Андерсена, подаємо 

графічне зображення у формі кола та сонця з промінчиками та 

формулюємо завдання: «Знайди у тексті казки опис місцинки в 

саду, який належав наймолодшій русалоньці. Пам’ятаєш, що її 

грядочка була кругла, мов сонце? Квіти якого кольору та яка 

статуя її прикрашали? Обери одну із цих форм та спробуй її 

розмалювати, або ж зробити на ній схематичні позначки». 

Більшість завдань передбачають виявлення суб’єктивного 

ставлення до художнього твору, його героїв і героїнь. Так, 

осмислення казки братів Грімм «Пані Метедиця» узагальнюємо 

складанням сенкана про одну із героїнь твору – падчірку, рідну 

доньку або ж саму Пані Метелицю. 

Завдання ІV блоку до розділу «Поетичний образ України» 

пропонує учням такі варіанти:1) вивчити напам’ять вірш та створи 

відеопоезію на його основі; 2) уявити себе диктором студії 

звукозапису і записати читання вірша на диктофон. 

Завдання І блоку («Цілевизначення») та V блоку 

(«Рефлексія») не передбачають оцінювання вчителем, оскільки 

спрямовані виключно на побудову та самоспостереження учнів за 

індивідуальною освітньою траєкторією. 

Підсумкові семестрові роботи допоможуть учням 

узагальнити знання про художні твори української та зарубіжної 

літератури, а також їх  авторів/авторок, пригадати зміст творів, їх 
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літературних героїв. Підсумкові семестрові роботи також 

дозволять учням об’єктивно оцінити свої читацькі вміння, 

зрозуміти власну траєкторію на шляху компетентного читача. 

Такі роботи укладено відповідно до чотирьох груп 

результатів, визначених Державним стандартом базової середньої 

освіти щодо мовно-літературної освітньої галузі: 1) сприймання 

усної інформації на слух (аудіювання); 2) сприймання письмових 

текстів (читання); 3) письмова взаємодія та висловлювання 

(письмо); 4) усна взаємодія та висловлювання (говоріння). 

Враховано загальні та конкретні результати навчання учнів. 

Орієнтири для оцінювання навчальних результатів конкретизовано 

відповідно до змісту інтегрованого курсу літератур і конкретного 

навчального року досягнення певного результату. 

Загальна оцінка результатів навчання визначається сумою 

балів чотирьох груп навчальних результатів і враховує поточне 

оцінювання, виконання індивідуальних і групових творчих 

проєктів тощо.  

Для проведення підсумкових семестрових робіт може бути 

використано як окремий урок, так і фрагмент уроку для 

оцінювання певної групи навчальних результатів. 

Річне оцінювання здійснюється на підставі загальної оцінки 

результатів навчання за І та ІІ семестри. Проведення окремих видів 

річних контрольних робіт не передбачено. 
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Отже, навчальний посібник «Зошит моїх досягнень» 

сприятиме об’єктивному та оперативному оцінювання навчальних 

результатів п’ятикласників за умов системності та творчого 

підходу вчителя до цього процесу. 
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КУЛЬТУРНОГО, ПОЗИТИВНОГО СЛОВА 

 

 Ключові слова: думка, духовність, культура, слово, 

чистота. 

 Волошина Ніла Йосипівна як громадянка України і 

науковець бережливо, з теплотою ставилася до слова яке, на її 

думку було, є і буде визначальним у cтатусі, представленні, 

звучанні, розвитку та поширенні солов’їної української  мови. 

Вона активно і професійно захищала українське слово, українську 

мову і літературу у той період коли українство зазнавало утисків. 

Під її мудрим, відповідальним керівництвом та професійною 

участю розроблено і втілено в життя Концепцію літературної 

освіти в Україні (1994),  критерії 12-бальної системи оцінювання 

навчальних здобутків учнів з української та зарубіжної літератури 

(2000), проєкт Концепції літературної освіти в 12-річній 

загальноосвітній школі (2002), державні освітні стандарти з 

mailto:chyzhevskyi.bg@gmail.com
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української літератури, створено проєкт нової програми для 12-

річної школи та ін, які мали загальнодержавну підтримку та 

визнання у професійній науково-освітянській, академічній 

спільноті. Особливо бережно науковець ставилася до статусу та 

застосування Слова. 

Адже слова, які ми використовуємо щоденно, програмують 

культуру, стиль та рівень нашого життя, життєдіяльності та 

життєтворчості. Використовуючи духовні, позитивні, світлі, 

життєрадісні, будівничі слова людина може не тільки змінити 

процеси щоденного життя, але й змоделювати своє духовне, 

культурне, успішне, гармонійне, професійне і щасливе майбутнє. 

Ключові слова, опорні слова, короткі інформаційні повідомлення, 

наголоси, як правило, визначають перспективу та пріоритети 

розвитку саме тому сучасний світ потребує духовного, 

культурного, позитивного слова та чистої одухотвореної думки. 

За допомогою думки, мови і слова ми створюємо ту 

реальність, в якій живем. Наші думки і слова впливають на те, що з 

нами відбувається. В дії проявляється реальність постулату -

“Першим було Слово, продовженням було Слово, справою було 

Слово Його”. Принцип лінгвістичної відносності нагадує, що не 

реальність відображає нашу мову, а мова, слово визначають нашу 

реаліність. Змінивши свої думки, вживаючи ті чи інші слова, ми 

змінюємо реалії життя. Таким чином, мова не тільки описує 
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взаємозалежність оточуючого світу, вона створює, формує і 

структуризує  цей світ. Давно доведено, що людина своїми 

словами змінює не тільки почуття інших людей, вона змінює цих 

людей. Думками, і як наслідок, своїми словами, кожна людина 

організовує простір свого світу. За допомогою думок, помислів, 

намірів, побажань, устремлінь і, звичайно же, слів, людина 

створює програму життя своїй підсвідомості. Це означає, що те, 

яким чином (у буквальному розумінні “ОБРАЗ”) людина 

спілкується зі своїм внутрішнім голосом (підсвідомістю), 

достовірно визначає рівень та стійкість її духовності, культури, 

моралі, принципів, характеру, добробуту і процвітання. 

Необхідно пам’ятати, що слово – духовна енергія, складна 

єдність звукового знаку й багатоаспектного значення для 

найменування предметів, осіб, процесів, подій, явищ, 

властивостей, характеристик. У слові закріплюється духовний світ 

людини, визначаються цінності та результат пізнавальної 

діяльності людей, напрямок і рівень доброчинних вчинків 

особистості людини. Слово визначає намагання, прагнення, дію, 

зобов’язання, право, волевиявлення, свободу і обов’язок. У слові 

діалектично поєднується часткове і загальне значення, 

різноманітні об’єми поняття і те широке, повсюдне застосування 

та використання, яке отримує слово у всезагальному вжитку. 

Словом виражається певне значення, окремий предмет думки, 
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терміну, поняття, а також зобов’язання, обіцянки, запевнення, 

заклику. 

Духовність слова виражає  внутрішнє психічне життя 

людини, її моральний світ; моральний стан етносу, що 

визначається провідною (національною) ідеєю її 

становлення, духовними прикметами, що формує її життя й 

культурну творчість, погляди, побажання та прагненнями його 

представників. 

У процесі системного, неперервного навчання та вивчення 

української мови поглиблюються уявлення дітей, учнів та 

дорослих про навколишній світ, розвивається їхнє образне і 

логічне мислення; здійснюється патріотичне, морально-етичне, 

естетичне виховання. Навчання української мови має бути 

спрямоване на розвиток у особистості засобом загальномовленевих 

таких загальнонавчальних умінь: організаційних, загально-

пізнавальних, контрольно-оціночних. Важливо формувати у 

людини почуття відповідальності за виконуване завдання, 

готовність самостійно працювати з новим, доступним за трудністю 

пізнавальним матеріалом, мати власну думку, позицію з приводу 

обговорюваних питань, обґрунтувати їх. 

Дуже важливо при цьому звертати увагу на культуру слова. 

Василь Сухомлинський писав: «Слово - найтонше доторкання до 

серця, воно може стати і ніжною запашною квіткою, і живою 
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водою, що провертає віру в добро, і гострим ножем, і розжареним 

залізом і брудом. Мудре і добре слово дає радість, нерозумне і зле, 

необдумане і нетактовне - приносить біду. Словом можна вбити і 

оживити, поранити і вилікувати, посіяти тривогу й безнадію і 

одухотворити, розсіяти сумнів і засмутити, викликати посмішку і 

сльозу, породити віру в людину,  зародити невіру, надихнути на 

працю,  скувати сили душі... Зле, невдале, нетактовне, просто 

кажучи, нерозумне слово може образити, приголомшити людину» 

[8]. 

Як бачимо, сила слова всеосяжна. Тому дуже велику роль 

відіграє в житті людини культура слова, тобто дотримання 

історично перевірених, науково вивірених, практично 

підтверджених духовно-моральних, ціннісних вимог до слова, 

норм вимови, наголосу, вміння використовувати мовні засоби за 

різних умов спілкування відповідно до мети й змісту мови. Вміння 

точно вибирати слово в реченні. Стеження за тим, щоб мовлення 

не було засмічене словами-паразитами, всілякими покручами, 

іншомовними сленгами. В тому й полягає, на наш погляд, завдання 

вчителя формувати в своїх учнів любов до української мови, а 

значить відповідально ставитися до вживання слів у своєму 

мовленні як в усному, писемному та друкованому. 

Сьогодення вимагає вирішення надскладних завдань 

забезпечення збереження чистоти української мови, українського 
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слова. Людина, користуючись мовою, може поліпшувати або 

погіршувати її. Чим вища культура суспільства, тим більша 

можливість втручання людини в мову. Позитивне втручання – це 

розвиток, збагачення мови, усталеність її норм, сприяння чистоті 

мовлення, стабільність і непохитність  вживаних термінів і слів. 

Тому доцільно обережно ставитися до застосування, 

вживання та юридичного, політичного, інформаційного 

закріплення негативних, несприйнятих, іноземних слів, термінів, 

словосполучень. Жорстокі реалії війни засвідчили, що такі 

тенденції несуть в собі як духовну, моральну, культурну, так і 

енергетичну небезпеку та порушують права українців. Сьогодні 

українська мова, українське слово як ніколи потребують 

підтримки, захисту, очищення та збереження їхнього коду.  

Бажано, щоб у демократичній Україні, в умовах 

громадянського суспільства сповідувалися, панували та широко 

вживалися духовні, культурні слова, терміни та вислови. А на 

політичному, законодавчому рівні, в суспільному житті та 

професійному застосуванні не нехтувалися, не принижувалися та 

застосовувалися такі слова, терміни, цінності, як: дитина, учень, 

студент, вихованець, учитель, педагог, професор, навчально-

виховний процес, виховання, батько, мати, дідусь, бабуся, 

управління, директор, керівник, особистість та багато інших 

духовно-історичних, високо-моральних, ортодоксальних, 
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класичних, генетичних слів якими багата, красива, сильна 

українська мова та духовне, могутнє, потужне українське слово. 
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Зміна пріоритетів в освіті висуває на чільне місце проблему 

врахування можливостей учнів, їхніх потреб, інтересів, емоційних 

станів. Джерелом і засобом досягнення цієї мети є створення 

розвивального середовища, стиль навчального спілкування, 

включення кожного учня в процес пізнання з метою 

самовираження, творчості, досягнення успіху. 

Особливо це важливо в молодшому шкільному віці, який 

визнано не лише сензитивним для інтелектуального розвитку, але 

й «золотим часом емоційного життя». Культура вияву емоцій в 

сфері специфічної діяльності молодшого школяра поступово стає 

показником не лише сформованості пізнавальних процесів, але, що 

важливо, характеристикою особистості в детермінації її 

соціального розвитку, модальності зв’язків з навколишнім світом. 
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Водночас зазначимо, що емоційний фактор в освітньому 

процесі початкової школи задіяний поки що недостатньо. 

Натомість, саме почуття можуть компенсувати навчальні 

навантаження, мотивувати сприйнятливість до виховних впливів, 

закріплювати навички соціально-виправданої поведінки. 

Спираючись на віковий контекст відомий вчений 

Костюк Г.С. так визначає розвиток емоційної сфери: «Від 

народження в дитини є елементарні безумовно-рефлекторні емоції 

(задоволення, страх, гнів), пов’язані з її органічними потребами у 

теплі, їжі, захисті, русі. Її емоційний розвиток далі виявляється у 

виникненні емоцій умовно-рефлекторно походження, розширені 

кола об’єктів, які їх викликають, появі нових емоцій і почуттів, 

пов’язаних із становленням вторинних специфічно людських 

потреб», - серед них потреби у пізнанні навколишнього світу, у 

спілкуванні з іншими людьми, у навчанні, у праці, творчій 

діяльності [1, с. 72-73]. 

Останнім часом набуває актуальності розширене розуміння 

вияву емоцій як «розумних емоцій» (Носенко Е.Л.), «когнітивних» 

(Савченко О.), «емоційний інтелект» (Гоулман Д.).Визначення 

цього поняття ґрунтується на аналізі здатності людини розуміти 

витоки власних емоцій та емоцій інших людей, адекватно 

співвідносити їх з внутрішніми або зовнішніми чинниками, 

контролювати і регулювати емоційні вияви у поведінці, 
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мотивувати себе на активну діяльність, спрямовану на досягнення 

цілей [2, с. 82-83].  

Дослідники емоційного реагування учнів відзначають, що 

вони нерідко трактуються педагогами як порушення дисципліни, 

тому важливо в навчальному процесі адекватно реагувати на вияви 

почуттів. Аналіз наукового фонду напрацювань дозволяє 

стверджувати, що найбільш дослідженими є питання забезпечення 

емоційності на уроках літературного читання, мови. Водночас 

інтегрований курс «Я досліджую світ», інваріантної частини 

навчального плану початкової школи, надає можливості для 

формування почуттєвої сфери молодших школярів. 

Інтегрований курс «Я досліджую світ» ґрунтується на таких 

принципах організації фактичного матеріалу: 

 - принцип здійснення зв’язку змісту з навколишнім 

життям. Йому відводиться в координатах компетентнісного 

підходу особливо важливе місце, тому що обмеженість життєвого 

досвіду дітей вимагає постійного залучення й аналізу життєвих 

вражень, використання набутого досвіду в різноманітних умовах;  

- принцип забезпечення емоційності в засвоєнні 

навчального матеріалу передбачає виклик і зміцнення 

різноманітних проявів емоцій у процесі засвоєння змісту, 

реалізацію почуття у вчинках, у діяльності;  
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- принцип активності і самостійності учнів в оволодінні 

програмним матеріалом є основою для забезпечення свідомості 

засвоєння змісту, доцільності організації елементарної пошукової 

діяльності [3, с. 18-20]. 

Учена Савченко О.Я., узагальнюючи еврестичний потенціал 

різних галузей щодо емоційного збагачення навчання, визначає 

ефективність таких педагогічних умов: «емоційна насиченість 

навчального матеріалу та обраних методів, незвичність способу 

постановки завдання, чіткість, динамічність переходу від одного 

виду роботи до іншого, вчасний перехід від пояснення до 

практичних дій учнів» [4, с. 165].  

На основі монографічних спостережень, консультацій з 

учителями було розроблено і апробовано пізнавальні завдання, 

спрямовані на усвідомлення учнями емоцій, емпатію у спілкуванні 

з іншими. Для прикладу: Ти буваєш веселим або сумним, 

роздратованим або спокійним, тобі радісно або ти плачеш. Усе це 

— твої почуття. Почуття завжди мають причину. Що відчувають 

діти, зображені на малюнках? Чому? Наведи приклади зі свого 

досвіду, коли ти відчував/ відчувала те ж саме [5, с. 14-15]. 
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Отже, цілеспрямоване використання засобів впливу на 

учнів сприяє розвитку їхньої природної емоційності, забезпеченню 

активності у вияві почуттів, зокрема інтелектуальних, стимулює 

позитивне ставлення до навчальної діяльності. 
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На початку перед вивченням будь-якого твору вчитель/ка 

мають звернути особливу увагу на біографію митця, а потом 

перейти до характеристики художнього твору. Це є першим 

кроком до опанування літературного доробку письменника або 

письменниці. Для цього ми маємо використати різноманітні 

методи, технології, які допоможуть учням і ученицям запам’ятати 

основні віхи життя і творчості митця, з’ясувати у який період, час, 

добу жив письменник чи письменниця, зрозуміти чому саме такої 

теми у творі торкнувся митець.  

Г. Л. Токмань зазначає, що під час вивчення біографії 

письменника в школі учні мають: 

- познайомитися з рисами особистості та долею митця; 

- зрозуміти особливості його творчого доробку — жанрові, 

тематичні, ідейні; 

- уявити його стосунки з різними людьми й із суспільством 

у цілому; 
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- дізнатися, чи було гідно поціновано талант за життя і після 

смерті; 

- відчути болі й радощі письменника як людини, захопитися 

сильними рисами його особистості, зацікавитися творчістю цієї 

непересічної постаті. [2]. 

Для опанування біографічних даних митця, пропоную 

розглянути наступні інструменти: 

Сторіз письменника чи письменниці. 

Сторіз – це коротке фото або відео у соціальних мережах, 

які зникають протягом 24 годин. На уроці вчитель/вчителька може 

запропонувати створити сторіз, яке міг би викласти митець. Це 

може бути питання, як от зараз перед вами, або світлина з цікавою 

інформація про подію, що трапилась у житті. Таке завдання 

допоможе відшукати цікаву, визначну подію з життя письменника 

чи письменниці, пофантазувати, яке б сторіз виклав чи виклала, 

якщо жили у наш час.  

Повідомлення у месенджері  

Сучасний підліток спілкується виключно за допомогою 

месенжерів: вайбер, телеграм, месенджер у фейсбуці. Створення 

повідомлення також стане цікавим завданням для учнів та 

учениць. Тут важливо згадати з ким мав тісні стосунки митець, із 

ким міг би переписуватися в месенджері. За бажання учитель або 

вчителька може додати світлини. Угорі на стрічці напишіть ім’я 
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автора, кому належить месенджер. У кінці уроку зробіть 

презентацію повідомлень. Учні та учениці мають обґрунтувати 

свій вибір, чому обрали таке повідомлення, чому вибрали такого 

адресанта. 

«Відомі про відомих»  

Запропонуйте створити віртуальний відгук про творчу 

діяльність від відомих людей. Таку інформацію діти відшуковують 

самостійно. Вивчаючи розділ «Рідна природа», біографію         П. 

Тичини. Пропоную учням та ученицям написати цитату-відгук про 

нього. Наприклад, відгук І. Франка про П. Тичину: «Майстер 

віршової форми і легких, граціозних пісень». Далі демонстрація 

відгуків. Учитель або вчителька можуть запитати: Чому саме така 

цитата? Поясни цитату, як ти її розумієш? Розкажи, що ти знаєш 

про автора цих рядків? Чи погоджуєшся з висловом? 

Г. Л. Токмань слушно зауважила, що під час викладання 

біографії письменника чи письменниці, вчителеві варто 

використовувати посібники, джерела, наочності, але «важливо в 

надмірній кількості фактів не втратити цілісне уявлення про 

людину, митця, талановиту особистість, індивідуальність зі своєю 

вдачею і життєвою долею» [1]. 

Мабуть, кожний з педагогів та педагогинь спікались із 

проблемою вивчення дат на уроках літератури. Діти не люблять 

запам’ятовувати роки, адже це завдання, на їх думку, є нудним. 
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Сучасні учні й учениці краще сприймають візуалізовану 

інформацію, тому, вчителеві або вчительці варто підійти творчо до 

вивчення основних дат у життєписі письменника чи письменниці. 

У такі моменти на поміч приходить хронологічна стрічка. 

 Хибно вважати, що навчання хронології буде доречним 

лише на уроці історії, адже хронологія перетинається з 

літературою, мистецтвом, наукою та суспільством. Вона часто 

зустрічається як графічне джерело в документальних текстах, що 

допомагає учням і ученицям краще зрозуміти матеріал. Тож чому б 

нудне зазубрювання дат не перетворити на цікаве заняття, де 

можна проявити креативність? 

Завдання на відтворення життєвих подій в хронологічній 

послідовності не є новим прийомом. Усім відома хронологічна 

таблиця змінила свій формат і осучаснилась під запити сучасних 

підлітків.  Класична стрічка часу – це горизонтальна лінія з 

розміткою по роках із зазначенням подій у хронологічній 

послідовності. Таким чином учні та учениці створюють візуальну 

картину подій з життя митця. Крім того, сучасні методи 

дозволяють додавати до стрічки світлини, відео та звук, 

покликання. 

Переваги використання стрічки часу на уроці: 

- учні та учениці розвивають навички критичного мислення, 

аналізу інформації;  
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- виокремлюють важливі дати та події у житті 

письменника, запам’ятовують їх, а не зазубрюють;  

- зручна для будь-якого віку; 

- сприяє осмисленому запам’ятовуванню дат; 

- полегшує сприйняття та запам'ятовування подій. 

 Створення стрічки часу стане доречним завданням на будь-

якому етапі вивчення теми. Також можна використати як 

перевірочну роботу (самостійна чи контрольна роботи). Стрічку 

часу можна використовувати як проєктну або групову роботу учнів 

та учениць. Самостійна робота над стрічкою буде сприяти 

швидкому засвоєнню навчального матеріалу.  

 Як використати стрічку в групі: 

Об’єднайте дітей у групи (можна вирізати різнокольорові 

квадратики й розподілити по кольорах), група обирає командира, 

який розподіляє завдання: одні досліджують і виписують дати, 

другі створюють дизайн-макет, інші знаходять або малюють 

ілюстрації до стрічки. 

Різновиди стрічок: 

  - класична; 

Класична стрічна складається з горизонтальної лінії та 

запису подій і дат. 

- стрічка-діаграма; 
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У будь-якої людини є піднесення й падіння в житті, тому 

хронологічна стрічка побудована у формі діаграми допоможе 

показати не тільки дати й події, але й відтворити життєву історію.  

На горизонтальній стрічці створюємо діаграму, де найвища точка – 

піднесення, а найнижча – падіння (негаразди). Діаграму можна 

створити в зошиті, використовуючи різнокольорові ручки чи 

фломастери, скористатися онлайн-сервісом або використати 

програму «Power Point».  

 -  стрічка-складанка (пазл);  

Учні та учениці досліджують події і дати, беруть аркуші, 

вирізають у вигляді складанки. У кінці діти можуть дати завдання 

скласти хронологічну складанку своїм однокласникам та 

однокласницям. Таку стрічку можна створити за допомогою 

онлайн-сервісу.  

- стрічка-комікс; 

Стрічка може перетворитися у цілий сюжет коміксу. До 

дати додаємо малюнки з подіями, що відбулися в житті 

письменника/письменниці. Таке завдання, окрім вивчення 

хронології, розвиває навички практичної орфографії, вчить 

правильно будувати діалогічне мовлення. 

- хронологічна дорога. 

Замість горизонтальної лінії можна намалювати цілий шлях, 

додаючи яскраві фарби. Якщо у письменника/письменниці 
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виникли життєві труднощі у ці роки, можна намалювати каміння 

як символ перешкод, труднощів.  

У підсумку хочу згадати слова Г.Л. Токмань, яка слушно 

зауважила, що під час викладання біографії письменника чи 

письменниці, вчителеві варто використовувати посібники, 

джерела, наочності, але «важливо в надмірній кількості фактів не 

втратити цілісне уявлення про людину, митця, талановиту 

особистість, індивідуальність зі своєю вдачею і життєвою долею» 

[1]. 
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формату «одна тема – одна розгортка». 
У «Державному стандарті базової середньої освіти» 

зазначаються наскрізні уміння здобувачів освіти, першим серед 

яких є уміння «читати з розумінням, що передбачає здатність до 

емоційного, інтелектуального, естетичного сприймання і 

усвідомлення прочитаного, розуміння інформації, записаної 

(переданої) у різний спосіб або відтвореної технічними 

пристроями, що охоплює, зокрема, уміння виявляти приховану і 

mailto:halina.gych@moippo.mk.ua
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очевидну інформацію, висловлювати припущення, доводити 

надійність аргументів, підкріплюючи власні висновки фактами та 

цитатами з тексту, висловлювати ідеї, пов’язані з розумінням 

тексту після його аналізу і добору контраргументів» [3]. 

Учням сьогодні притаманні різні читацькі практики – 

читання і традиційних, і електронних текстів [1, с. 55], що ще 

більше підсилює увагу учителя до тих видів навчальної діяльності, 

які використовуються на уроках літератури. Уміння читати 

сьогодні – це те, як читач вміє користуватися комплексними 

стратегіями опрацювання інформації, в тому числі аналізувати, 

синтезувати, інтегрувати та тлумачити актуальну інформацію з 

різнорідних текстових чи інформаційних джерел. 

Одним із видів роботи з текстом на уроках є тести на 

відновлення авторського тексту.  

Останніми роками у практику уроків літератури починають 

впроваджуватися ченч- і клоуз-тести як вид навчальної діяльності 

учнів на уроках, який спрямований на розуміння прочитаного 

матеріалу [4]. 

Для створення клоуз-тесту обирається уривок прози 

обсягом не менше 100 і не більше 300-400 слів, в якому 

пропускається кожне n-е (5-е, 7-е 9-е) слово. Уривок тексту має 

представляти собою закінчений за змістом, логічно обґрунтований 

виклад фактів або подій, в якому майже не згадуються імена 
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власні, а пропущені слова досить легко відновлюються за рахунок 

контексту.  

Приклад клоуз-тесту: Гусенятко розплющило одне очко, 

потім друге, …  і — народилося. Мама подивилась на нього, вкрила 

його …  і заплакала: вночі гуси мали відлітати. Її чоловік з…  і 

старшими дітьми зранку подався політати над полем і …  перед 

відльотом. Гуска лишалася на пізнім своїм …  яйці. Вона ще мала 

надію, що з цього яєчка … не буде, — аж на і є, знайшлося: 

згорблене, вогке, сумне, з прилиплою на дзьобику, гусенятко 

обсихало під маминим крилом і не знало, що його братів і четверо 

сестричок народилися ще у травні, …, коли й треба, а воно — 

восени, сьогодні, коли іній на зеленім лататті і давно вже не чути 

голосу їхніх … сусідів-деркачів. 

Пропущені слова: пискнуло, крилом, табуном, плавнями, 

осіннім, нікого, шкаралупкою, двоє, весною, цвіте, найближчих. 

Оскільки для учнів 5 класу завдання є доволі непростим, 

учитель може дати набір пропущених слів, а дитина уважно читає 

текст і обирає необхідне слово з переліку наданих.  

Особливість ченч-тестів полягає у тому, що учень має 

віднайти авторське слово серед 3-4 поданих у дужках слів, серед 

яких лише одне є авторським.  Зважаючи на вік читачів 

«Гусенятка», радимо учителям використовувати лише авторське і 

неавторське слово.  
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Приклад ченч-тесту: Гуска думала: що (робити, діяти)? 

Летіти з дітьми через три (гори, моря) і так нелегко, а це, сьоме, 

сьогоднішнє, куди? Під крило його не (покладеш, візьмеш) і на 

спину не покладеш — (звалиться, упаде). А тут на дзьобі уже 

зима, заплава (замерзне, розстане) — що тоді? Зимувати з 

малим? А вітер, а сніг, а мороз та (пісок, лід), а лисиці, тхори, 

куниці, кібчики, приблудні коти, собаки, а (браконьєри, мисливці), 

а їсти що? Пропали... 

І старій гусці вперше не захотілося (пити, жити). Вона 

вважала себе довголітньою, бо прожила вже три літа і три 

(осені, зими). Тієї першої осені, коли вона молодою злетіла у 

перший свій (вирій, політ) через три моря у тепле, з очеретів 

піднялася така (стрілянина, хуртовина) що тепер із свого 

покоління лишилася вона (сама, одна) ... Спитати б кого 

старшого, що їй робити з оцим малим, так серед гусячого 

(гомону, табуна) не було жодного діда-гусака або баби. 

Підкреслимо: використання таких тестів спрямоване не на 

механічне заучування тексту художнього твору, а саме на 

розуміння прочитаного. Якщо при роботі з ченч-тестом учень 

обирає не авторське слово, а інше, запропоноване учителем, але це 

слово аж ніяк не спотворює розуміння тексту, це, на наш погляд, 

не можна вважати помилкою учня.  
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Ще одним видом роботи з текстом художнього твору може 

бути складання учнем конспекту. Для цього радимо скористатися 

шаблонами конспекту Корнелла або Білла Гейтса. Ці види 

навчальної діяльності поки що не мають активного використання, 

але сучасні учні із задоволенням їх складатимуть, оскільки 

виконання цього завдання є творчим процесом самореалізації 

здобувача освіти. Такі конспекти є одним із різновидів унаочнення 

навчальної інформації, які умовно називають «одна тема – одна 

розгортка» [2]. 

Конспект за методом Корнелла представляє собою аркуш, 

розділений на три частини. У правій широкій частині зазвичай 

представлені найбільш важливі тези до тексту першоджерела. У 

колонці ліворуч можна записати головних персонажів та будь-які 

інші ключові слова, які допоможуть учневі краще запам’ятати 

події художнього твору. Нижня частина конспекту призначена для 

підведення підсумків прочитання тексту.   

Конспект за методом Білла Гейтса – це також аркуш 

формату А4, на якому можна зробити від 3 (мінімально) до 5-7 

(максимально) складових, які можуть бути одного розміру 

(небажано), а можуть бути різного розмірі (прямокутник або 

квадрат). На наступному етапі треба визначитись. що саме треба 

вписати у кожну частину конспекту. Далі треба заповнити 

текстовою або нетекстовою інформацією кожен елемент 
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конспекту. Особливу увагу треба звернути на понятійний апарат 

уроку (найбільш важливі поняття і терміни теми). Радимо 

учителям спонукати учнів активно використовувати візуалізацію 

текстової інформації за допомогою картинок, схем, інфографіки, 

таблиць і т. д. Вкрай важливою є належна кольорова гама 

конспекту, яка може бути запропонована учителем або обрана 

самим учнем.  

Складання таких конспектів є не тільки роботою із 

першоджерелом, яка потребує неабиякої уваги учня, але і чудовим 

способом творчості дітей як реалізації післятекстової читацької 

діяльності. За допомогою такого конспекту учень заанотує 

найбільш важливі і зрозумілі для нього фрагменти тексту, а 

учитель зможе зробити висновок про рівень розуміння тексту 

учнем. Як приклад виконання такої роботи наводимо авторські 

конспекти, створені до уроку за творчістю Миколи 

Вінграновського 

(https://drive.google.com/file/d/1g8tGbPb28bNOVeLUQQ-

PrhQzXdrQP6WQ/view?usp=sharing),  

(https://drive.google.com/file/d/1g8tGbPb28bNOVeLUQQ-

PrhQzXdrQP6WQ/view?usp=sharing).  

Матеріали даної публікації стануть у нагоді учителям 

української літератури у площині удосконалення їх предметно-

методичної компетентності (А2.4 Здатність добирати і 

https://drive.google.com/file/d/1g8tGbPb28bNOVeLUQQ-PrhQzXdrQP6WQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g8tGbPb28bNOVeLUQQ-PrhQzXdrQP6WQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g8tGbPb28bNOVeLUQQ-PrhQzXdrQP6WQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g8tGbPb28bNOVeLUQQ-PrhQzXdrQP6WQ/view?usp=sharing
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використовувати сучасні та ефективні методики і технології 

навчання, виховання і розвитку учнів) (Професійний стандарт 

«Вчитель закладу загальної середньої освіти». [6] 
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ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ДІАЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
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твір, учень-читач, переказ. 

Останнє десятиліття ознаменоване кардинальними змінами, 

що помітно вплинули на характер літературного процесу. 

Створення власного мовлення розглядається сучасною 

методикою як основна умова формування у здобувачів освіти 

культури мовлення та міжособистісної комунікації. Діалогічні 

взаємини (взаємодія) є універсальними. Вони проходять крізь 

людське мислення, стосунки, пронизують життя людини. 

 Взаємодія системи «учитель – учні» відбувається у 

постановці привабливої творчої задачі, яка вирішується в ході 

діалогу педагога-предметника з класом і з кожним окремо, коли 
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вони спільно думають, сумніваються, міркують, роблять 

висновки» [1, с. 43]. 

 Водночас, на думку науковця, рівноправний діалог 

рівноправних партнерів можливий лише за умови діалогічного 

спілкування. 

 Робота педагога-предметника має проводитися за такими 

напрямками:  

 – усвідомлення учнями місця і значення творчості 

письменника в українській літературі;  

– врахування педагогом-предметником психологічної 

готовності учнів сприймати і осмислювати художні твори;  

– використовування компаративного аналізу творів 

письменника;  

– формування уміння визначати у ході цілісного аналізу 

художнього твору його характерні особливості (жанрову 

своєрідність, композиційну побудову, образну систему, мову 

тощо), що у подальшому допоможе здобувачам освіти визначати 

риси індивідуального стилю письменника. 

Ефективність формування умінь діалогічного спілкування 

здобувачів освіти може бути досягнута за забезпечення кожному 

учневі умов становлення і зміцнення суб’єктної позиції, свободи 

вибору способів розв’язання навчальних задач і проблем на 

засадах аксіології. Відтак, уміння діалогічного спілкування для 
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молодої людини стануть усвідомлено важливими як задля 

розвитку загальної культури спілкування, так і становлення її як 

особистості. 

Літературний розвиток здобувачів освіти, їх емоційний 

досвід формується у спілкуванні з мистецтвом слова, із втіленим у 

ньому гуманістичним змістом. Головним у навчанні стає розвиток 

здатності до мислення художніми образами, до розуміння 

авторської ідеї, до сприйняття поетичності мови, до виявлення 

функцій теоретико-літературних понять. Є. Пасічник стверджує, 

що підлітки із сформованими читацькими уміннями здатні 

зрозуміти підтекст художнього твору, непряму авторську 

характеристику. Вони осягають широту художніх узагальнень, 

співвідносять ту чи іншу ситуацію, відображену в творі, з 

життєвими фактами і явищами [2]. Провідним механізмом читання 

літературного твору на смисловому рівні, як зазначає Н. Чепелєва, 

є діалог між автором та читачем. Результатом такого діалогу є 

синтез нового смислу, що виникає внаслідок взаємодії, зіткнення 

смислових позицій [3]. Витоки такого підходу зустрічаються в 

ідеях науковців, що звертають увагу на діалогічний характер 

розуміння, зазначаючи, що ставлення до смислу завжди є 

діалогічним, саме розуміння вже є діалогічне. Сприймаючи та 

розуміючи повідомлення, людина займає по відношенню до нього 

активну позицію відповіді: погоджується або не погоджується, 
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доповнює інформацію. Жити – значить брати участь в діалозі: 

запитувати, відповідати, погоджуватися.  

Під впливом прочитаного художнього тексту актуалізується 

набутий читацький досвід читача, знання та оцінки учнів, а також 

здійснюється прогноз щодо розуміння змісту твору, його зв’язків з 

уже набутими знаннями з літератури. Найбільш розповсюдженим 

прийомом діалогічної взаємодії з текстом, яка є необхідною 

умовою формування комунікативної складової читацької 

компетенції, як визначає Н. Чепелєва, є постановка запитань, 

висунення припущень щодо подальшого розвитку змісту, 

критичний аналіз прочитаного [3]. Цей прийом педагог-

предметник може успішно використовувати під час вивчення 

творчості письменників, а саме роботи над текстом. 

Ефективність формування умінь діалогічної взаємодії 

здобувачів освіти може бути досягнута за забезпечення кожному 

учневі умов становлення і зміцнення суб’єктної позиції, свободи 

вибору способів розв’язання навчальних задач і проблем на 

засадах аксіології. Відтак, уміння діалогічного спілкування для 

молодої людини стануть усвідомлено важливими як задля 

розвитку загальної культури спілкування, так і становлення її як 

особистості. 

Формуючи діалогічні уміння старшокласників, учитель має 

на кожному уроці створювати ситуації, які змушують учнів 
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говорити, спонукають до висловлення думки, це може бути як 

відповідь на питання по темі, так і обговорення життєвих ситуацій. 

Також потрібно широко використовувати роботу з діалогом-

зразком, що має бути зорієнтована на ознайомлення учнів зі 

зразками, відпрацювання мовленнєвої взаємодії комунікантів, 

оперування мовним матеріалом у діалогічному мовленні, 

здійснення різних перетворень тексту діалогу. Використовуючи на 

уроці такий вид роботи як переказ, учитель розвиває у здобувачів 

освіти вміння сприймати готовий текст, відтворювати його зміст, а 

також створювати власні висловлювання певного типу, стилю, 

жанру мовлення. 

 Поряд з стандартним переказом слід використовувати 

переказ із творчим завданням, під час яких учні висловлюють 

власне ставлення до подій та вчинків героїв. Можна запропонувати 

переказати текст від імені героя, продовжити історію, придумати 

іншу кінцівку. Доречним буде аналіз діалогів літературних героїв, 

завдяки яким здобувачів освіти зможуть глибше оцінити 

багатогранність української мови, звернути увагу на форму подачі 

думок, знайти різні варіанти аргументації своєї думки і навчаться 

слухати інших. 

Для здобувачів освіти уміння діалогічного взаємодії 

уможливлює безболісне, якісне входження у самостійне життя, 

вміння налагоджувати особистісні і професійні стосунки з іншими, 
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що є важливим аспектом життєдіяльності. Реалізація цього 

завдання можлива саме в процесі формування умінь діалогічної 

взаємодії здобувачів освіти як важливого чинника соціального 

становлення. Визнання діалогу як найбільшої цінності у 

цивілізованому світі, як важливого чинника, завдяки якому люди 

вдосконалюються, стають духовно розвиненішими, наразі, є 

актуальним як ніколи. Діалог, з одного боку, позбавляє людину 

відчуття самотності, а з іншого – дає змогу знайти точки дотику з 

іншими людьми, віднайти в них часточку себе.    
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Сучасні соціально-економічні, політичні, культурні 

перетворення висувають на перший план проблему модернізації 

змісту освіти, пошуку нових освітніх парадигм, зорієнтованих на 

розвиток всебічно освіченої творчої особистості.  

 Новий Державний стандарт базової і повної загальної 

середньої освіти України з-поміж завдань освітньої галузі 

передбачає осягнення учнями літератури як невід’ємної частини 

рідної і світової художньої культури, усвідомлення творів 

художньої літератури як важливої складової мистецтва, розкриття 

особливостей творів, літературних явищ і фактів у широкому 

культурному контексті, формування літературної – і ширше – 

культурологічної компетентності учнів. 

У Концепції літературної освіти одним із визначальних 

принципів вивчення літератури є культурологічний, який 

забезпечує розширення кругозору учнів, визначення місця 
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літератури серед інших видів мистецтва та в духовній культурі 

народу й людства. Літературний твір доцільно вивчати в контексті 

розвитку світової культури, оскільки література як мистецтво 

слова є важливою складовою духовної культури людства. До того 

ж важливо розглядати літературні твори в контексті загального 

світового культурного розвитку на певному етапі, у зв’язках із 

живописом, музикою, кіно та іншими видами мистецтва. 

Важливим для формування світогляду й загальної культури учнів є 

розгляд літературних творів не тільки як самостійних художніх 

текстів, але й у контексті вітчизняної і світової, історії мистецтва, 

філософської думки, у взаємозв’язках з іншими текстами й 

мистецькими явищами. Тому з погляду нашого дослідження 

визначальним є завдання формування знань про специфіку 

літератури як виду мистецтва, розвиток умінь і навичок 

сприймати, аналізувати та інтерпретувати літературний твір у 

культурологічному контексті, зв’язку з іншими видами мистецтва, 

формування читацької культури, творчих здібностей, культури 

ведення діалогу з твором мистецтва.  

На думку вчених культурологічний підхід – це основний 

метод проектування особистісно-орієнтованої освіти, 

компонентами якої є: ставлення до дитини як до суб’єкта, здатного 

до культурного саморозвитку; ставлення до педагога як до 

посередника між дитиною і культурою, здатного надати дитині 
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підтримку в самовизначенні і розвитку; ставлення до освіти як до 

культурного процесу, рушійними силами якого є особистісні 

смисли, діалог і співробітництво його учасників; ставлення до 

школи як до цілісного культурноосвітнього простору, в якому 

відтворюються культурні зразки життя, здійснює виховання 

людини культури.  

Відповідно до Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти з літератури метою уроку є розвиток 

емоційного сприйняття художнього тексту, образного й 

аналітичного мислення, творчої уяви учнів; засвоєння художнього 

тексту в єдності змісту і форми; оволодіння вміннями прочитання 

й аналізу художніх творів з урахуванням базових 

літературознавчих понять; виховання інтересу до літератури й 

поваги до цінностей вітчизняної та світової культури.  

Література – невід’ємний складник національної культури 

українського народу, його духовності та цивілізаційного розвитку.  

Сучасна методична наука враховує складні й глибинні 

зв’язки літератури з іншими видами мистецтва як природну форму 

її буття. Ідея діалогу мистецтв, яка акумулює в собі основні 

проблеми літературної, ширше – художньої, культурної освіти і 

виховання, може розглядатися як системоутворююча в цьому 

процесі, виявляючи особистісне начало в мистецтві та реципієнті 
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як особистості, що формується, сприяє тим самим створенню 

культурологічної гуманітарної моделі літературної освіти.  

 Отже, необхідно підкреслити, що культурологічний підхід 

до вивчення літератури в школі спирається на широке розуміння 

культури як історичного досвіду людей і передбачає вивчення 

літератури як частини культури, вивчення культурологічних 

концептів та їх взаємозв’язків. Культурологічний підхід до аналізу 

літератури як один із різновидів концептуального аналізу 

передбачає вивчення методів формування та інтерпретації 

художніх текстів у контексті певної концептуальної системи.  

Одним з основних завдань у вивченні літературного твору, 

зокрема в старших класах, є його аналіз у художньо-естетичній 

цілісності. Але крім цієї цілісності існує ще й культурологічний 

контекст часу, епохи, періоду, коли з’явився твір, і його справжній 

і духовний смисл розкривається саме в цьому культурологічному 

контексті епохи. 

Водночас усі ці зв’язки становлять ядро культурологічної 

лінії та потребують добору відповідного текстового та 

ілюстративного матеріалу, зокрема відомостей з історії, мови, 

музики, живопису, власного життєвого досвіду учнів. Такі форми 

зв’язку у викладанні української та зарубіжної літератур свого часу 

були науково обґрунтовані й Т. Ф. Бугайко [1, с.117]. 
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Ураховуючи актуальність проблеми, заявленої у статті, ми 

поставили собі за мету визначити та охарактеризувати 

перспективні шляхи реалізації культурологічного принципу 

навчання української літератури в основній школі. 

В основу сучасних культуровідповідних освітніх концепцій 

і культурологічних підходів до викладання навчальних предметів 

покладено усвідомлення єдності літератури, культури і 

суспільства, новий погляд на роль соціуму у становленні 

гармонійної особистості. Загальні питання реалізації 

культурологічного підходу обґрунтовуються у працях Є. Баллера, 

І. Зязюна, М. Кагана, О. Рудницької, В. Сластьоніна, Г. Тарасенко 

та ін.  

Уроки української літератури займають особливе місце 

серед традиційних шкільних навчальних дисциплін, які відіграють 

важливу роль у формуванні свідомості учнів, їхнього "вживання" в 

культуру, збагаченні життєвого досвіду, розвивають естетичний 

смак і критичне мислення. Література як навчальний предмет 

пропонує учням такі знання про навколишній світ, які не дають 

інші шкільні навчальні предмети, тому що література як мистецтво 

словесного образу – це особливий спосіб пізнання життя, уявлення 

художньої моделі світу, що має високий ступінь емоційного 

впливу. Саме тому культурологічний підхід має бути дієвим 

засобом у процесі сприйняття художнього твору адекватно до 
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авторського задуму. А це потребує ретельного вивчення сутності 

цих знань не тільки в аспекті теоретичного обґрунтування їхньої 

методичної доцільності, а й практичної апробації.  

Отже, можна зробити висновок, що культурологічний підхід 

сприяє літературному й загальнокультурному розвитку учнів 

основної школи. Хочеться вірити, що курс літератури в основній 

школі, який покликаний вирішувати важливі цілі нашого 

суспільства: готувати учнів до життєдіяльності в полікультурному 

просторі; виховувати у них повагу до інших національних культур; 

формувати вміння бачити світовий контекст і через нього на 

новому рівні усвідомлювати національну своєрідність української 

літератури, її здобутки та внесок у розвиток світової культури – 

буде сприяти формуванню компетентного читача. 
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РОЗВИТОК ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 

В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Ключові слова: дистанційне навчання, читацька 

компетентність, учні. 

Дистанційне навчання внесло свої корективи в організацію 

освітнього процесу в цілому й кожного предмету зокрема. 

«Нині нові документи про дистанційне (змішане) навчання 

регламентують цю форму навчання як повноправну форму, за якої 

може забезпечуватися повна загальна середня освіта. Виникає 

необхідність оновлення спектру існуючих форм і методів 

навчання, їхньої адаптації до умов дистанційного навчання», – 

наголошується в аналітико-методичних матеріалах «Дистанційне 

навчання в умовах карантину: досвід та перспективи». 

Питанням компетентнісного підходу, формуванню й 

розвитку читацької компетентності в умовах традиційного й 

дистанційного навчання приділялась увага в працях учених і 

педагогів: Н. Бібік, Н. Голуб, О. Горошкіної, В. Мартиненко, 
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О. Ісаєвої, О. Куцевол, О. Савченко, О. Слижук, В. Снєгірьової, 

Г. Токмань, В. Уліщенко, В. Шуляра, Т. Яценко та ін. 

Загальновідомо, що читання є найважливішим способом 

засвоєння інформації з друкованих джерел, а також одним із 

основних чинників саморозвитку особистості, відтак рівень 

сформованості читацької компетентності є пріоритетним 

компонентом загальноосвітньої підготовки учнів. 

Незаперечним фактом є те, що як невід’ємний складник 

розвитку особистості людини читацька компетентність має 

формуватися й розвиватися впродовж усього шкільного навчання. 

Тому важливо говорити сьогодні про формування вмінь читати й 

осмислювати прочитане з різних джерел. 

Добре сформовані навички читання не втрачають 

актуальності й сьогодні, адже більшість інформації в соціальних 

мережах або текстова, або супроводжується текстом. 

Відтак формування читацької компетентності здобувачів 

освіти є актуальною педагогічною проблемою (особливо в умовах 

дистанційного навчання), оскільки в умовах розвитку 

інформаційних технологій помітним є згасання інтересу учнів до 

художнього слова, що негативно позначається на їхній успішності 

і негативно впливає на розвиток інших навичок, необхідних у 

подальшій діяльності (зокрема професійній).  
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Формування читацької компетентності, на думку провідних 

фахівців галузі,  передбачає такі види діяльності: творче читання 

художніх творів різних жанрів; виразне читання художнього 

тексту; різні види переказу (докладний, стислий, вибірковий, з 

елементами коментування, з творчим завданням); відповіді на 

запитання, що перевіряють розуміння змісту твору; складання 

планів і написання творчих робіт за літературними творами та на 

основі життєвих вражень; цілеспрямований пошук інформації в 

різних джерелах та вміння працювати з ними. 

Сьогодні, в умовах дистанційного та змішаного навчання, 

перед учителями постало питання: «Як зробити уроки літератури 

ефективними і цікавими, як мотивувати учнів до читання художніх 

творів?» 

На сучасному дистанційному уроці реалізується чимало 

проєктів, методичних цікавинок, аби привернути увагу школярів 

до читання: літературна реклама, мультимедійні арт – об’єкти, 

буккросинг, пристрої для читання зі спецефектами тощо. 

На уроці з метою розвитку читацької компетентності учнів 

необхідно розвивати такі вміння: знайти потрібну інформацію; 

виокремити смисли із прочитаного; зіставити здобуту інформацію 

з уже наявними знаннями; порівняти прочитане з власними 

судженнями про навколишню дійсність; зробити висновки щодо 

нових відомостей; дати власну оцінку, уміти аргументувати 
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позицію конкретними прикладами; вести діалог і полілог про 

прочитане з різними його суб’єктами (автором, твором, 

перекладачем, літературним персонажем, іншими читачами, 

батьками, учителем тощо); вибудовувати власні судження.  

Ці вміння потрібні учням не тільки для виконання завдань 

на уроці, але й необхідні у будь-якій сфері діяльності сучасної 

людини. 

Дистанційний урок відкриває широкі можливості для 

використання навчально-ігрової та проєктної діяльності у процесі 

формування й розвитку читацької компетентності. Ігрова та 

проєктна діяльність має активний, творчий, емоційний характер, 

вимагає співучасті, не залишає байдужим. 

Це можуть бути такі методичні прийоми: створення 

реклами книги (оповідання, вірша); ігри «Біографічне лото», «Лист 

літературному герою», «Сторінка зі щоденника», «Дерево рішень», 

«Спільне та відмінне», «Втрачена інформація», «Упізнай героя», 

«Чи уважний ти читач», «Діалог з літературним героєм» тощо. Ігри 

захоплюють учнів, але найголовніше, щоб грати – потрібно знати 

зміст твору, тобто прочитати його. 

Також однією з інноваційних форм роботи з учнями є квест 

– інтелектуально-динамічна гра, яка вимагає від гравця вирішення 

розумових завдань для проходження за її сюжетом; часто такі 

завдання пов’язані з пошуком інформації, предмета тощо. 
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Ефективним прийомом для зацікавлення учнів твором, 

спонуканням до його прочитання є використання буктрейлерів – 

коротких відеороликів за мотивами книги. Основне їх завдання – 

яскраво й образно розповісти про книгу, спонукати до читання; це 

особливий вид сучасної книжкової реклами. 

Ігрові, пізнавальні й рекламні завдання підсилюють 

прагнення учнів проникнути у творчу лабораторію письменника, 

концентрують увагу на сюжеті, стилі твору, його композиції, 

образах, вчать школярів уважно читати, що допомагає їм в 

осмисленні та аналізі літературних проблем.  

У цілому, формування компетентного учня-читача – 

складне завдання. Читацькі інтереси залежать від ставлення до 

книги в сім’ї, від віку читача й рівня його літературного розвитку, 

від книжок, якими він цікавиться, від однолітків і друзів. Провідна 

роль у цьому процесі належить учителю-словеснику.  

Отже, читання формує читача-інтерпретатора, людину з 

розвиненим критичним мисленням, яка вміє знаходити необхідну 

інформацію, виокремлювати її з пропонованої, переосмислювати й 

використовувати в своїй діяльності. Необхідно використовувати 

всі можливості дистанційного уроку для ефективного розвитку 

читацької компетентності здобувачів освіт, яка є однією з вагомих 

складових становлення активної, творчої, відповідальної 

особистості. 



Х ВОЛОШИНСЬКІ ЧИТАННЯ. «ШКІЛЬНА ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО» 

170 

 

Література 

1. Дистанційне навчання в умовах карантину: досвід та 

перспективи. Аналітико-методичні матеріали / кол. автор.; за заг. 

ред. О.М.Топузова; укл. М. В. Головко. Київ : Педагогічна думка, 

2021. 192 с. 

2. Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник / 

Упоряд. Воротникова І. П. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 2020. 48 

с. 

3. Методика дистанційного навчання: збірник 

статей /За редакцією В. А. Ребрини. Хмельницький: ХОІППО. 

2020. 81 с. 

4. Методичні рекомендації щодо організації освітнього 

процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах 

дистанційного навчання / авторський колектив; за ред. Є. М. 

Бачинської, О. В. Матушевської. Біла Церква : КНЗ КОР 

«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

кадрів». 2020. 109 с. 

5. Організація освітнього процесу із застосуванням 

технологій дистанційного навчання (з досвіду роботи педагогів 

Кіровоградської області) [методичні рекомендації] / за заг. ред. 

Ольги Литвиненко. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», 2021. 72 с. 

6. Фасоля А. Читацька компетентність: що формуємо, 

що і як перевіряємо й оцінюємо. Дивослово. № 9. 2017. С. 8-15. 

7. Цінько С. В. Читацька компетентність як основа 

формування медіаграмотної особистості. Вісник Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні 

науки. 2021. Вип. 8 (346) Ч.1., 224–232. 

8. Яценко Т. О. Розвиток читацької компетентності 

учнів ліцею у контексті нової парадигми шкільної літературної 

освіти. Вісник Луганського національного університету імені Т. 

Шевченка. Педагогічні науки, 2019. Вип. 3 (326). С. 194-202. 



Х ВОЛОШИНСЬКІ ЧИТАННЯ. «ШКІЛЬНА ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО» 

171 

 

Гаврилюк Наталія Вікторівна, 

аспірантка четвертого року навчання 

денної очної форми, 

Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 

gavryliuk.nv@gmail.com 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ 

У ПРАЦЯХ ОЛЕКСАНДРА ДОРОШКЕВИЧА 

Ключові слова: методика навчання літератури, історія 

методики навчання української літератури, методологія, 

методичні ідеї, освіта, педагогіка. 

Розвиток методики навчання української літератури як 

науки невід’ємно пов’язаний з ім’ям Олександра Дорошкевича. 

Український літературознавець, методист, критик, педагог, 

редактор зумів посісти почесне місце серед багатьох відомих 

методистів першої половини ХХ століття. Його перу належить 

понад 100 різноманітних наукових праць, переважно з методології 

й історії української літератури ХІХ століття. Сучасні методисти 

не можуть оминути у своїх дослідженнях ім’я засновника першого 

підручника з методики навчання української літератури (1921), а 

тому згадку про нього можемо знайти у працях таких вчених, як Л. 

Базиль, О. Семеног, А. Ситченко, Г. Токмань, Т. Яценко  тощо. 

О. Дорошкевич у своїх надбаннях об’єктивно обстоював 

ідеї різних напрямів. У методичній літературі він пропагує ідеї 

активізації пізнавальних інтересів учнів та самостійної роботи 

школярів у процесі навчання. Так, вчений неодноразово вказував 

mailto:gavryliuk.nv@gmail.com


Х ВОЛОШИНСЬКІ ЧИТАННЯ. «ШКІЛЬНА ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО» 

172 

 

на спорідненість процесу самостійної роботи учня над текстом 

художнього твору та діяльності вченого [1, с. 41] 

 Перша праця з методики викладання української літератури 

«Українська література в школі. Спроба методики» (1921) 

пронизана ідеями національного виховання, де наголошувалося на 

важливості культурологічного значення шкільної освіти. Т. Яценко 

зауважила, що О. Дорошкевич сам процес виховання трактував як 

розвиток в учнів пізнавальної активності, волі до продуктивної 

діяльності та «здійснення ідеальних цінностей» [4, с. 100]. 

На основі психолінгвістичної теорії О. Потебні та 

методичних ідей науковців (В. Данилова, В. Харцієва, Д. 

Овсянико-Куликовського, Б. Лезіна) автор у своїй методиці 

визначає психологічні засади вивчення літературного твору, 

говорячи про необхідність розуміння читачами психологічного 

змісту твору та авторського задуму щодо зображення характеру 

літературного героя [4, с. 104]. Він, як і В. Данилов та Ф. Буслаєв, 

підтримував думку про те, що осмислення форми художнього 

твору дуже важливе для усвідомлення його ідейно-естетичного 

змісту. Такі складники твору, як художні образи персонажів та 

подій, мова твору тощо, розвивають художнє мислення школярів 

та формують їх узагальнення про літературний твір у цілому. 

Методисти  В. Данилов та А. Клименко у своїх працях 

характеризували літературне читання як процес «…устнаго 
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выраженія мыслей, заключенныхъ въ формах письменности…». 

Аналіз праць О. Дорошкевича показав, що він підтримував їхню 

думку щодо цього. Також науковець говорив про те, що робота 

учнів над текстом виучуваного твору – це основа процесу навчання 

літератури. У своїх працях він писав, що «до знайомства з 

художнім твором учні не повинні знати ні підручника, ні 

критичної статті, тільки використовуючи свою апперцептивну 

здібність, вони повинні активно приймати художній твір» [2, с. 41].  

Для того, щоб учні краще зрозуміли зміст та значення 

виучуваного твору, автор радить застосовувати так званий 

катехізичний метод осягнення твору (система випереджувальних 

завдань та запитань за текстом). Так, він пропонував застосовувати 

під час уроків метод евристичної бесіди з метою формування у 

школярів вміння наводити аргументи на підтримку власної думки 

й інтелектуального розвитку в цілому.  

Також О. Дорошкевич разом з іншими педагогами 

розробляв методику пояснювального читання, яка сприяє 

формуванню у школярів правильного, свідомого, а головне – 

швидкого читання й точної усної передачі почутого і побаченого. 

Педагог-методист у свої працях неодноразово наголошував на 

тому, що для шкільного літературного навчання дуже важливим є 

саме психологічний компонент.  
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Узагальнивши аналіз праць автора, проведений 

О. Мазуркевичем та О. Семеног, А. Ситченко виділив такі основні 

ідеї вченого: 

1) вивчати літературу з погляду психології творчості: 

«Психологія творчості і приняття в слові і в цілому художньому 

творі дасть нам в руки ту міцну наукову базу, ту необхідну 

Аріаднину нитку, яка дозволить нам вийти з лабіринту схоластики 

і дешевого руднинства на світ справжньої активної школи»; 

2) здійснювати міжпредметні зв’язки – особливо з 

різними видами мистецтв: «… необхідно встановити ідеологічний 

зв'язок між духовно спорідненими предметами, але надати повну 

волю кожному предметові в методичному відношенні працювати 

згідно з основними завданнями свого курсу»; 

3) «знайомство» з художнім твором означає аналіз його 

образних складників: «Художній образ – це вінець творчої уяви 

автора, це maximum того, що він міг дати людству, що найбільше 

впливає на читача і навіки залишається в анналах літератури»; 

4) належну увагу слід приділити художнім постатям та 

біографії письменника; 

5) важливу допоміжну роль у вивченні літератури 

відіграють позакласне читання, гурткова робота, позакласні й 

позашкільні заходи, навчальний кабінет літератури тощо [3]. 
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Отже, методологічні ідеї засновника першого підручника з 

методики навчання української літератури О. Дорошкевича 

залишаються актуальними й нині. Всі вони лежать в основі 

сучасної методики навчання літератури. 
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Незаперечний факт, що вчитель-професіонал – це той, хто 

вміє чітко наводити судження та формулювання, володіє 

необхідною для філолога термінологією, розумінням мовно-

літературознавчих понять, у кого сформовані навички практичного 

застосування теоретичних знань. Однією з важливих теоретичних 

тем, переконані, є творчість «шістдесятників».  Літературний 

процес XX століття є часом пробудження та активізації 

національної свідомості, водночас зверненням до іманентної 

ознаки літератури – категорії прекрасного. Серед таких 

національно свідомих та неординарних українців був Микола 

Вінграновський, творчість якого потребує глибокого та усебічного 

вивчення. Поет за допомогою образу ліричного героя відкривав 

прекрасне, творив художній світ, законом якого є краса.  
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Х ВОЛОШИНСЬКІ ЧИТАННЯ. «ШКІЛЬНА ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО» 

177 

 

Микола Вінграновський розмаїто інтерпретує поняття 

ліричний герой. Поет прагне досягти максимальної виразності у 

кожному образі, художній деталі. Різноманітність образів 

ліричного героя у Миколи Вінграновського, широке використання 

авторських художніх засобів для розкриття його переживань є 

основною якісною ознакою його ідеостилю.  

Значну роль у творчості Миколи Вінграновського відіграє 

інтимна лірика. Інтимна лірика - це романтичний погляд на світ, 

шляхетність душі, щирість зізнань, культура вислову. Жінка, 

наречена, кохана, мати – образи, у яких також втілюються 

найсвітліші поетові почування. Домінантна ознака лірики Миколи 

Вінграновського –  оптимістичність та емоційність світобачення 

ліричного героя. Його переживання завжди напружені і 

драматичні, охоплені тривогою за долю коханої людини: «Я скучив 

по тобі, де небо молоде, / Два наших імені розлука вполювала / Й за 

руки їх, розлучених, веде, / Отак довіку б їх не розлучала. / Люблю 

тебе. Боюсь тебе. Дивлюсь / Високим срібним поглядом на 

тебе» [1, с. 304]. 

Поет прагне показувати світ інтимних пристрастей 

ліричного героя в реальних, а не надуманих зв’язках із життям, 

відповідно до високоморальних принципів. Чи не в кожному вірші 

збірки відчувається повна самотність ліричного героя: «Не руш 

мене. Я сам сумую / Собі у руки сам дивлюсь» [2, с. 286]. Ця 
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самотність проникає у тканину вірша. Часто в тексті немає 

безпосередньої вказівки на такий стан героя, але читач відчуває 

його, проймається ним, бо кожен вірш насичений таким сумом, що 

мимоволі починаєш співчувати героєві. 

З багатьох віршів можна судити про те, що ліричному 

героєві дуже важко одному, йому бракує людини, з якою він міг би 

розділити своє велике і світле почуття. Він хоче одного: 

«… любити доти, / Доки не згаснуть серця перші кроки / І перші 

болі пережитих ран» [3, с. 64]. 

Поезія «Сміятись Вам, мовчати Вами» – це сповідь 

ліричного героя коханій незнайомці. За формою вираження 

нагадує любовне послання чи лист. Ліричний герой сидить десь за 

столиком у своєму кабінеті чи за чашкою кави і уявляє собі 

«солодку, юну тінь» коханої, яка «падає на лист, на сніг, на квіт, 

на тіні, у шелест і не шелестінь». Це найпрекрасніша з усіх тіней, 

бо найкрасивішою є жінка ліричного героя.  

У ліриці Миколи Вінграновського ми не знайдемо фрази 

для фрази. Його поетична фраза – це зафіксований і перелитий у 

слово стан людської душі. Ця поезія не перевантажена ні 

ретроспективними асоціаціями, ні якимись модерними 

асоціаціями. Якщо усе це на сторінках його поетичних книг і 

присутнє, то в гармонійних  пропорціях. 
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Ліричний герой у поезії Миколи Вінграновського 

сповнений страждання. Автор підкреслює це за допомогою 

художньої деталі – чорного кольору. Чорний колір – один з 

найбільш парадоксальних і дивовижних в палітрі митця. З одного 

боку, він тісно пов’язаний з чимось негативним, злим, трагічним, а 

з іншого – чорний колір вишуканий, таємничий, вабить до себе: 

«Як чорний чай, як чорний чай Цейлону, / Мені це літо впало у 

лиман… / Цвів молочай. Посічкану солому / Везли з гарману — 

даленів гарман…» [1, с. 12]. Прикладом також слугує вірш «Я тій 

сльозі сказав: не йди»: «А ти заплакала й пішла, / І чорним цвітом 

підійшла» [1, с. 13]. 

  Вірші Миколи Вінграновського часто незвичайні за 

формою, але ж і ліричний герой у нього – людина особлива. 

Яскравий прийом – поділ віршу на частини, як це роблять у 

прозі. Прикладом може слугувати поезія «Кінотриптих», 1961 р.: 

вона має три частини, різні за настроєм та віршовим розміром. 

Відтак ліричний герой однієї поезії постає перед читачем у різних 

проявах: то він закоханий у «відьму свого серця», то роздумує про 

«триста розлук», то, зрештою, закликає читача плакати, бо «вона 

любила».   

Ліричний герой у віршах Миколи Вінграновського – 

філософ, людина пряма й благородна: «Як мало ненавидіти й 

любити! / І як багато жить, щоб тільки жити» [1, с. 48]. 
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Микола Вінграновський як один із яскравих поетів 

шістдесятих років намагався повернути поетичному слову право 

бути правдивим, почутим і моральним. Творча спадщина його 

багата, надзвичайно різноманітна і займає належне місце в 

українському літературному процесі ХХ ст. Серед інших поетів 

його лірика вирізняється глибокою і філософською думкою, 

жанровим розмаїттям, вишуканістю образу тощо. Його цікавила 

людина, її сутність. У своїй ліриці поет возвеличує щирі людські 

почуття.  

Підсумовуючи, можна сказати, що лірика митця 

оригінальна, яскрава й неповторна саме тому, що таким є його 

ліричний герой. Тому, по суті, створення образу ліричного героя – 

це створення самої поезії. 
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Дитина пізнає світ через спілкування, спостереження, 

методом проб і помилок. Одним з найбільш потужних засобів 

пізнання світу є читання. Саме з допомогою читання дитина може 

розширювати свій словниковий запас, дізнаватися нову 

інформацію, розвивати уяву, мислення, логіку, естетичний смак, 

грамотність, навички пошуку та аналізу інформації, творчі 

здібності та подорожувати в будь-який куточок світу реального чи 

фантастичного, вивчати національну та світову культури. Отже, 

одним з провідних завдань навчання здобувачів освіти в 

початковій школі є формування читацької компетентності. У 

«Державному стандарті початкової освіти» [1] затвердженому 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. 

№ 87 зазначається про прищеплення «любові до читання», що 
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передбачає не лише процес навчання читання, але й залучення 

здобувачів освіти до краси слова, поглиблене знайомство з 

культурою мовлення на прикладі найкращих зразків української 

літератури та усної народної творчості. 

«Читацька компетентність – здатність особи широко 

розуміти текст як частину повсякденного життя й навчальної 

діяльності, шукати нову інформацію, відтворювати та 

використовувати її, інтерпретувати зміст і формулювати 

умовиводи, осмислювати й оцінювати зміст і форму тексту тощо» 

[3, с. 7]. 

Читацька компетентність молодшого школяра – це 

«комплексна характеристика особистості, яка вбирає в себе 

результати попереднього психічного розвитку, володіє достатньо 

сформованою навичкою читання, читацькими вміннями та 

навичками; має здатність до читацької самостійності, самооцінки, 

самоконтролю, творчого розв’язання літературних завдань; 

сформованість інтелектуальних операцій для повноцінного 

сприймання й осмислення твору, творчих літературних 

здібностей» [2, с. 12]. 

Формування читацької компетентності здійснюється на усіх 

уроках, але найбільше на уроках української мови та літературного 

читання. На цих уроках відбувається формування мовленнєвих 

навичок молодших школярів, знайомство з вербальними засобами 
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вираження думок, розвивається критичне, логічне та образне 

мислення через ознайомлення з текстами різних стилів мовлення. 

Важливим елементом у процесі опанування читацької 

компетентності є мотивація, яка стимулює школярів до отримання 

нових знань. Перед учителями постає завдання урізноманітнити 

форми роботи, щоб здобувачі освіти залишалися вмотивованими. 

Для цього існує велика кількість ігор та вправ, які стимулюють 

інтерес учнів, змушують задуматися над їх виконанням, проявити 

свої знання, вміння та навички, роблять процес навчання цікавим 

та захоплюючим. Серед них: 

– «Будь уважним». Подається рядок букв в якому треба 

знайти ту, що відрізняється від інших. 

– «Машинка». З паперу або картону вирізається машинка-

евакуатор, яка їздить по таблиці зі складами і збирає певні букви 

або склади (наприклад, склад ми або літеру о). З кожним 

наступним разом, машинка їде все швидше і швидше. 

– «Прочитати швидко слова». Школярі повинні швидко і 

без помилок прочитати слова, які відрізняються однією-двома 

буквами. Наприклад: січ – річ, негода – незгода, коза – коса, білка 

– гілка – гірка.  

– Читання деформованих слів, речень, текстів сприяє 

розвитку логічного мислення, вміння конструювати слова, 

поглиблює вивчення звуко-буквеного складу мови. 
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– «Зайчик-стрибунець». Один учень читає текст 

«перестрибуючи» через одне слово. Інший учень, «мисливець», 

потім зачитує пропущені слова. 

– «Читай як актор». Школярі читають текст з різними 

інтонаціями: весела, сумна, енергійна, питальна, спонукальна, 

стверджувальна, подиву, роздуму, захоплення тощо. 

– «Фонетичні загадки». Вчитель запитує: «Як розмовляють 

бджілки?» А учні повинні відтворити цей звук. Це завдання 

спрямоване на тренування дихання та артикуляції. 

– Читання та вимовляння скоромовок з різними 

інтонаціями, темпами мовлення (спочатку повільно, а потім все 

швидше і швидше), голосно та пошепки тренують чітку вимову 

звуків, слів та фраз.   

Для тренування учнівської уваги доцільно використовувати 

наступні завдання:  

– «Четвертий зайвий». Вчитель зачитує чотири слова. Учні 

повинні визначити яке слово відрізняється за звуковим складом: 

ранок, парта, вітер, ґанок. 

– «Зайве слово». Подано рядки слів за певною тематикою. 

Необхідно знайти слово, яке не відноситься до заданої теми та 

пояснити чому воно «зайве». Наприклад: лев, ведмідь, тигр, сова, 

ручка, лисиця.  



Х ВОЛОШИНСЬКІ ЧИТАННЯ. «ШКІЛЬНА ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО» 

185 

 

– «Загублена буква». У кожному рядочку пропущена одна і 

та сама буква. Необхідно прочитати слова додаючи замість рисок 

пропущену букву. Наприклад, замість рисок поставте і: р-ч, св-чка, 

ол-вець, м-л-метр, л-кар, в-кно, -дея. 

– «Шифрування». Необхідно розшифрувати слова 

(поставити букви в правильному порядку) та прочитати їх. 

Наприклад: 2 4 3 1; 7 2 4 1 6 3 5; 4 1 5 3 2                                                  

т л і с;  ч у т з і с р;  о с к д а 

– «Одним словом». Подано рядок слів. Необхідно їх 

прочитати і назвати узагальнююче слово. Наприклад: щука, сом, 

карась, тюлька, судак – риби. 

– Читання суцільного тексту. Подається текст без пропусків. 

Учні виконують завдання уважно і вдумливо, щоб правильно 

прочитати усі слова, вчасно ставити паузи. 

Наприклад: СьогоднітеплийсонячнийвеснянийранокМизранкуусіє

юродиноюзбираємосядозоопарку. 

Позитивно впливає на розвиток читацьких навичок вміння 

складати речення: прочитати речення вставляючи пропущені 

слова, закінчити речення або прислів’я, доповнити речення 

словами з довідки тощо. 

Доцільно використовувати вправи для розвитку уяви:  

– написання творів-мініатюр на задану тему, за опорними 

словами; 
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– продовжити прочитану історію; 

–  складання невеликих казок; 

– написання віршів, загадок.  

Під час виконання цих завдань необхідно змінювати форми 

читання: хором, у парах, по варіантам, по рядам, індивідуально, 

«ланцюжком», вголос або читання про себе тощо. Такий спосіб 

роботи буде підтримувати увагу учнів, сприяє кращому 

усвідомленню прочитаного. 

Отже, формування читацької компетентності молодших 

школярів має всеохоплюючий характер. Її сформованість полягає у 

інтересі до читання, сформованості основних понять про 

літературу як науку, основних умінь та навичок для роботи з 

текстами різних стилів мовлення, використання творчого 

потенціалу школярів, вироблення системи цінностей. 
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Найзатребуванішими навичками в ХХІ столітті серед 

універсальних або ключових визначено soft skills – комунікативні. 

У філософському сенсі ці навички розглядають у межах парадигми 

«взаємообміну»: обміну цінностями, новою інформацією, 

досвідом, діяльностями, враженнями; як процес впливу суб’єктів 

один на одного, їхню взаємну зумовленість і взаємозаміну, 

взаємний зв’язок соціальних явищ як на рівні суспільства в цілому, 

так і на рівні функціонування окремих груп і індивідів [1]. 

У нашому дослідженні визначено принципову відмінність 

навчальної взаємодії від інших форм співпраці учнів,, виокремлено 

mailto:binam8@ukr.net


Х ВОЛОШИНСЬКІ ЧИТАННЯ. «ШКІЛЬНА ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО» 

188 

 

варіанти і динаміку форм навчальної взаємодії учнів як 

послідовного руху «від залежності до самостійності» (Л. 

Виготський). Спочатку — залежності від інструкції, від вимог 

учителя — до самостійного вирішення проблем.  

Аналіз змісту формування навичок навчальної взаємодії учнів, 

що відображені в нормативній базі освіти, дозволяє окреслити їх 

склад, а саме:  

• комунікативний, який охоплює багатоманітність форм і 

способів здійснювати комунікацію в різних обставинах 

спілкування, передбачає здатність взаємодіяти з іншими людьми, 

співпрацювати і досягати спільних цілей;  

• пізнавальний або когнітивний як система соціальних 

уявлень, узагальнених образів; розуміння доцільності соціальних 

знань, норм, їх значення в житті суспільства;  

• поведінковий — сфера діяльності або моделі поведінки, які 

засвоює дитина і застосовує відповідно до правил, норм, звичаїв, 

приписів, своєрідних табу і застережень, які функціонують у 

суспільстві; узгодження власних потреб з потребами інших людей 

з метою уникнення конфліктів, застосування норм поведінки, які 

відповідають чинному законодавству і спрямовані на виконання 

громадянських обов’язків;  

• ціннісний, що охоплює вибіркове ставлення дитини до 

цінностей суспільства, привласнення тих із них, які значущі для 
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неї; формування оцінних суджень щодо власної поведінки та 

поведінки інших людей [2]. 

У результаті теоретико-експериментального пошуку нами 

було виділено типи зв’язку середовища школи і особистісних 

ставлень молодшого школяра. Зокрема, пасивно-особистісний 

об’єктний. Учень пасивно підкоряється середовищу, розчиняється 

у ньому, не прагне удосконалювати навколишній предметний світ і 

відносини; пасивно-особистісний суб’єктний, коли середовище 

школи компенсує недоліки життєвого простору дитини поза 

навчанням. Ці учні цінують предметне оточення школи, прагнуть 

наслідувати кращі зразки поведінки, слухняно і відповідально 

ставляться до виконання ролей. Активно-особистісний 

суб’єктивний тип зв’язку характеризує середовище, адекватне 

потребам учня, яке забезпечує його розвиток і саморозвиток. 

З’ясовано, що в процесі навчання на уроці з предмета « Я 

досліджую світ», який реалізує громадянську і соціальну освітні 

галузі, відповідно до Державного стандарту початкової освіти, 

вчителі, як правило, організовують різні варіанти співпраці учнів 

[3]. 

Переважна увага надається фронтальним видам, коли дається 

завдання, спільне для всіх учнів. З огляду на домінантний зміст 

предмета « Я досліджую світ» розроблено види завдань, які 

передбачають виникнення ситуацій навчальної взаємодії, 
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соціально й особистісно значущих для учнів, що зумовлюють їхнє 

просування в засвоєнні норм і правил життя в суспільстві, в 

соціальних мікросоціумах (сім’я, група, клас) [4]. 

Ми виходили з того, що зміст завдань має забезпечувати 

безперервність цілеспрямованого педагогічного впливу, 

урізноманітнювати форми взаємодії учнів в навчальних ситуаціях.  

«Розвиток власного «Я» не може здійснюватися без інших 

людей, тобто без соціального оточення. Кожна людина, зокрема 

учень молодшого шкільного віку, будує своє «Я» на сприйнятих 

реакціях інших людей, з якими вона вступає в контакт. Через 

відносини з іншими, через їх оцінки людина розуміє, якою вона є ( 

теорія дзеркального «Я»), розвиваючись, особистість стає більш 

вимогливою у виборі індивідів, які виконують роль дзеркала, та 

здійснює добір зразків, впливають на неї. 

В організації диференційованих і індивідуалізованих видів 

співпраці, які передбачають взаємодію учителя і групи, учителя — 

групи — класу, учителя — групи — учня, учителя — учня, учня — 

учня; рідко беруться до уваги різні навчальні і комунікативні 

можливості учнів, спрямованість завдань на розвиток певних 

соціальних якостей, необхідність їх ускладнення, потенціал для 

налагодження системи взаємин у дитячому соціумі, які можуть 

стати результатом спільної діяльності учнів у різних формах 

взаємодії [5, С. 4-8]. 
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Отже, апробовані етапи і види діяльності учнів 

спрямовувались на оволодіння учнями нового досвіду, створення 

ситуацій спілкування, активних дій на основі узгодження позицій з 

« іншими» накопичення вражень, які можуть підвести учнів до 

формулювання важливих життєвих правил, що стосуються умінь 

співпрацювати, співпереживати, узгоджувати свої дії, 

домовляючись, досягати бажаного результату. 
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Найважливішим ресурсом Нової української школи, як 

зазначає В. І. Шуляр [2], є вчитель, оскільки саме від його 

професійної діяльності залежіть ефективність реалізації Концепції 

Нової української школи. Серед багатьох чинників, що визначають 

професійний рівень та ефективність діяльності вчителя, вважаємо 

одним з найбільш важливих психологічну стійкість, рівновагу, 

спроможність створювати позитивну атмосферу під час навчання 

та позакласної діяльності, у спілкування з учнями, колегами, 

батьками учнів.  

У той же час, професія вчителя передбачає щоденну велику 

витрату енергії, «відновлення» якої має бути також щоденним. У 

пошуках ефективних для вчителя шляхів цього «психологічного 

відновлення» звернули увагу на бібліотерапевтичне читання, яке 

вважаємо ефективним засобом психологічної самодопомоги, 

mailto:volodymyr.hladyshev@moippo.mk.ua
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доступним учителеві. У Миколаївському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти протягом 3-х років 

викладається відповідний модуль, який користується попитом 

серед вчителів. 

Концепцію бібліотерапевтичного читання як інструменту 

психологічної самодопомоги вчителя викладено в наукових працях 

сучасних учених. Також розглядаємо бібліотерапевтичне читання 

як чинник, що впливає на моделювання вчителем траєкторії 

професійного розвитку [1], – в особистісній площині.   

Бібліотерапевтичне читання – це читання літературних 

творів, яке здійснюється з метою задоволення людиною 

особистісних запитів, що спричиняють дискомфорт і заважають 

продуктивно працювати та повноцінно жити. Воно виникло на 

межі психокорекції та бібліотечної справи [2], але є самостійним 

напрямом впливу на особистість; його не можна ототожнювати ані 

з психокорекцією як впливом на особистість, ані з підбором 

відповідних творів фахівцями бібліотечної справи.  

Головна відміна бібліотерапевтичного читання від, так би 

мовити, «звичайного» полягає в тому, що  для його здійснення 

залучаються літературні твори, які вже прочитані читачем, із 

знайомим сюжетом. Завдяки цьому виникає можливість 

зануритися у світ, що створений письменником у творі, 

повноцінно «прожити» життя персонажів, певним чином 
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привласнити собі морально-естетичний досвід перебування у 

деяких життєвих ситуаціях, який не можна здобути у власному 

житті, і зробити цей досвід своїм надбанням.  

За рахунок привласнення цього досвіду, збагачення свого 

внутрішнього світу цим досвідом читач стає більш стійким 

психологічно, швидше відновлює психологічну рівновагу після 

психологічних «провалів», без яких неможливе життя будь-якої 

людини. Завдяки йому значно підвищується емоційна стійкість 

читача/вчителя, і ці «провали» не призводять до негативних 

наслідків для вчителя/людини.  

Бібліотерапевтичне читання є цілісним процесом, але ця 

цілісність забезпечується наявністю взаємопов’язаних етапів, 

кожен з яких виконує свою роль у психологічному відновленні 

читача/вчителя, у здійсненні ним психологічної самодопомоги.  

Ось ці етапи: 

1. З’ясування особистісного запиту, який спричиняє 

дискомфорт. 

2. Вибір твору, читання якого спроможне задовольнити цей 

запит. 

3. Власно читання твору, занурення у створений 

письменником світ, емоційне проживання/перебування у цьому 

світі. 
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4. Зіставлення запиту та результатів читання, виявлення 

правильності/неправильності визначення запиту та вибору твору 

для його задоволення.  

Особистісні запити вчителя умовно розподіляються на 

«професійні особистісні запити» [1, С. 29-51] та «індивідуальні 

особистісні запити» [1, С. 51-78]. Потрібно зауважити, що цей 

розподіл є умовним тому, що в нашій країні професія вчителя 

накладає помітний відбиток на особистість, її життя та поведінку 

поза межами школи. Образно кажучи, «вчитель» стає «життям», 

відповідно, запити перетинаються між собою. Але за пріоритетом 

будь-який запит тяжіє для вчителя або до професійного, або до 

індивідуального. 

Після визначення запиту (як його розуміє сам вчитель) 

починається другий етап – вибір твору, читання якого, як засвідчує 

власний досвід, може задовольнити цей запит. Для цього вчитель 

протягом життя створює власний «золотий список» [1, с. 21] 

літературних творів, до яких він звертався у складних ситуаціях і 

які довели, що це звернення може бути корисним під кутом зору 

задоволення запитів. Тобто, ці твори мають відповідний 

бібліотерапевтичний потенціал для читача/вчителя, і цей потенціал 

визначається особистісними моментами, пов’язаними з його 

внутрішнім світом, з його індивідуальністю.  
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Зауважимо, що у «золотому списку» можуть опинитися 

будь-які твори – вид визнаних  видатних творів світових 

письменників до мало кому відомих, але саме ці твори для 

читача/вчителя є такими, що допомагали йому у складних 

життєвих ситуаціях.  

Після вибору твору наступає найскладніший етап – власно 

читання твору. Воно має відбуватися у найбільш сприятливих для 

читача/вчителя умовах, які кожна людина визначає для себе 

особисто. Головне на цьому етапі – повне «занурення» у світ, що 

створений письменником у творі, ототожнювання себе з цим 

світом, з його персонажами, моральним наповненням. Наслідком 

цього читання має стати катарсис, який передбачає звільнення 

(частіше за все, бурхливе) прихованих емоцій, розв’язання 

внутрішніх конфліктів, що стали поштовхом до запиту, відчуття 

емоційного піднесення. Якщо запит визначено правильно та, 

відповідно, правильно підібрано літературний твір для читання, це 

«емоційне звільнення» відчувається читачем/вчителем 

надзвичайно гостро, відбувається певне «відновлення» 

внутрішньої гармонії, особистість стає більш стійкою та 

урівноваженою.  

На останньому етапі зіставляються запит та результати 

бібліотерапевтичного читання. Аналітична діяльність має бути 

спрямована на виявлення ефективності читання, на самопізнання, 
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на збагачення внутрішнього світу, осмисленого використання 

набутого під час читання морального досвіду. Але може статися 

так, що запит було визначено не зовсім вірно, тому і наслідки 

читання не були такими, на які читач/вчитель розраховував. Це не 

означає «марність» звернення до твору – навпаки, це також досвід, 

використання якого допоможе у майбутньому більш ефективно 

застосовувати бібліотерапевтичне читання.  

Результативність бібліотерапевтичного читання залежить 

від багатьох чинників, головними серед яких вважаємо наступні: 

а) системне використання бібліотерапевтичного читання – в 

ідеалі, кожного дня; 

б) розвиток контролю над власними почуттями, розвиток 

умінь об’єктивно аналізувати процес бібліотерапевтичного 

читання та його етапи; 

в) поширення кола творів, звернення до яких може бути 

корисним для бібліотерапевтичного читання, виявлення їхнього 

бібліотерапевтичного потенціалу та його ефективне використання.  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

ЛІТЕРАТУРИ В ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

Ключові слова: літературна освіта, українська література, 

заклади освіти, читацька компетентність. 

 У законі України «Про фахову передвищу освіту» 

зазначено, що «Фахова передвища освіта спрямована на 

формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує 

здатність особи до виконання типових спеціалізованих завдань у 

певній галузі професійної діяльності, пов’язаних з виконанням 

виробничих завдань підвищеної складності та/або здійсненням 

обмежених управлінських функцій, що характеризуються певною 

невизначеністю умов та потребують застосування положень і 

методів відповідної науки, і завершується здобуттям відповідної 

освітньої та/або професійної кваліфікації» [3]. 

mailto:natashagrona@ukr.net
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У закладах фахової передвищої освіти здобувають 

обов’язкову повну загальну середню освіту. Після завершення 

навчання здобувачі освіти отримують відповідний документ про 

повну загальну середню освіту, тобто студенти на 1-2 курсах 

вивчають предмети загальноосвітнього циклу за відповідними 

програмами. 

Українська література як навчальна дисципліна посідає 

важливе місце в системі викладання загальноосвітніх дисциплін, 

оскільки не лише збагачує майбутнього молодого спеціаліста 

знаннями з історії чи теорії літератури, а й сприяє особистісному 

формуванню студента як громадянина, зорієнтованого на вищі 

національні та загальнолюдські ідеали, який має активну життєву 

позицію, що виявляється у любові до України, свого народу, рідної 

мови, у бажанні не лише вивчати національну культуру, а й самому 

долучатися до її творення, збереження, передачі надбань майбутнім 

поколінням. Саме українська література впродовж століть була і зараз 

є тією життєвою силою, що дає молоді відчуття єдності з народом, 

подає зразки національного героїзму й морально-етичних канонів 

щоденної поведінки; класична українська література – один з 

найдосконаліших виявів національної культури, своєрідна візитна 

картка України у світі.  

Мета вивчення української літератури в закладах фахової 

передвищої освіти – формування компетентного читача, усебічно, 
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гармонійно розвиненої особистості з активною життєвою 

позицією.  

Новаторські шляхи аналізу художніх текстів представлено в 

працях багатьох учених сучасності, зокрема,  Н. Волошиної, 

Ю. Бондаренка, Л. Мірошниченко, Ф. Штейнбука, О. Куцевол, Г. 

Токмань та ін. Н. Волошина зазначала, що вивчення літератури 

залежить також від великих змін у суспільному й духовному житті 

країни, її народу [1, с.325]. Тобто практичний аспект, зокрема, 

завдання для проведення семінарських занять, спрямовуємо на 

розвиток креативності, творчого мислення майбутнього фахівця, яке 

дає можливість бути соціально активною особистістю, готовою жити 

у відкритому громадянському суспільстві, сформованому на 

принципах гідності, поваги до іншого, демократизму тощо [2, с.218]. 

Робота, спрямована на постійну творчу співпрацю викладача й 

студента, дає широкий простір для самостійного сприйняття й 

осмислення літератури як явища мистецтва та якісної підготовки до 

ЗНО. 

Особливу увагу приділяємо завданням, які дають можливість 

оволодіти вміннями аналізувати літературні твори, застосовувати 

надбанні знання під час створення власних текстів різних типів та 

жанрів. 

Наприклад, вивчаючи творчість Михайла Семенка 

пропонуємо таке задання:  
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Створити мем  «Європа і ми» або «…побачите, як у нас 

прекрасно — приходьте до нас у гості» (М. Семенко). 

Меми — це смішні зображення чи відео з надписами, які 

швидко поширюються в соціальних мережах та медіа. Часто їх 

пересилають друзям та знайомим, збільшуючи популярність та 

впізнаваність. 

Вивчення творчості М. Рильського:  

Пригадайте різницю між фактом та судженням. 

Наприклад, інформація про твори Марії Вілінської — це факти 

(адже назви творів легко перевірити, її авторство також), а 

висловлювання «Чому важко або легко було бути письменницею в 

середині ХІХ століття» — це судження, адже кожен це 

сформулює по-своєму, у кожного власна думка з цього приводу. 

Наведіть приклади фактів і суджень з біографії Максима 

Рильського. 

Вивчення творчості Є. Маланюка:  

• Зробіть порівняльний аналіз поезії «Стилет чи 

стилос?..» Є. Маланюка з твором Лесі Українки «Слово, чому ти 

не твердая криця?..» (побудувати кола Вена). 

• Спростуйте або підтвердіть фразу Є. Маланюка, 

що стала афоризмом: «Як у нації вождів нема, тоді вожді її 

поети». Сформулюйте тезу, наведіть 2–3 переконливі докази, які 

найкраще аргументуватимуть ваші міркування. 
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Вивчення симфонії ПавлаТичини «Сковорода»: 

• шкала часу (timeline): 

Перечитайте біографію Павла Тичини, виберіть основні 

дати, що передають найважливіші події його життя (навчання, 

подорожі, написання творів), і нанесете їх на лінію часу. Макети 

для неї ви можете взяти на сервісі Canva. Англійською мовою 

сервіс пропонує вже готові макети шкали часу. 

Українською мовою ви можете взяти будь-який макет 

інфографіки й адаптувати його під свою шкалу часу  

• Сковорода на телебаченні(в інтернеті): 

Уявіть, що за часів Г. Сковороди вже існувало телебачення, 

яке має оперативно, коротко і влучно повідомляти про його 

мандрівки та найсвіжіші філософські вислови.  

– Ви готуєте новину про Григорія Сковороду. Ваше 

завдання — сформулювати заголовок і тікер, тобто коментар до 

цієї новини, який дає додаткову інформацію до неї. Зверніть увагу, 

що вони мають бути дуже короткими і влучними, щоб 

якнайповніше передати потрібну інформацію. Важливо, щоб ця 

інформація могла бути терміновою новиною, тобто привертати 

увагу аудиторії, щоб їй хотілося дізнатися більше на цю тему. 

Якщо є така можливість, доберіть в інтернеті фотографію або 

малюнок для створення стоп-кадру відео і завантажте його 

також. Готову гарячу новину ви можете зберегти собі як 



Х ВОЛОШИНСЬКІ ЧИТАННЯ. «ШКІЛЬНА ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО» 

203 

 

картинку або опублікувати на своїй сторінці у фейсбуці. 

Наприклад:  

«Сковорода повертається» — заголовок. 

«Відтепер він викладатиме у Переяславському колегіумі»  

Отже, зміст завдань для вивчення літератури в закладах 

фахової передвищої освіти передбачають світовий і національно 

культурологічний контексти, міжпредметні зв’язки, утілення 

ключових компетентностей, урахування психологічних аспектів у 

сприйнятті творів художньої літератури. 

Майбутній фахівець повинен орієнтуватися в сучасному 

інформаційному просторі, оцінювати рівень достовірності 

одержаної інформації і висловлювати власні незалежні судження. 
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ДРАМАТУРГІЯ МАРКА КРОПИВНИЦЬКОГО ЯК 

ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА 

Ключові слова: вчитель-словесник, класична література, 

«нова драма», Марко Кропивницький, п’єса «Страчена сила». 

Однією із задач «Нової української школи» є підготовка 

високопрофесійного  вчителя-словесника, який має засвоїти 

необхідну суму знань, пов’язаних із багатою духовною спадщиною 

українського народу. Важливою складовою цієї спадщини є 

класична літературна. Серед провідних письменників-драматургів 

другої половини ХІХ – початку ХХ століття не можна обійти 

увагою творчість Марка Кропивницького. Вельми цікавим є 

останній, слобожанський період літературної діяльності 

письменника. У цей період він  написав  понад  двадцять 

драматичних творів, серед яких «Олеся»,  «Замулені джерела», 

«Титарівна» (за Шевченком), «Супротивні течії», «Конон 

Блискавиченко», «Мамаша», «Розгардіяш», «Скрутна доба»,  

«Старі сучки й молоді парості», «Зерно і полова», «Страчена сила» 

mailto:anatoliy14208@ukr.net
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та багато інших. Окрім того, письменник робив тут переклади з 

класиків світової драматургії (перекладав, зокрема, Шекспіра, 

Мольєра, Гоголя), працював над автобіографією.  

Багато в чому знаковою для творчості Кропивницького є 

його драма «Страчена сила», створена  ним 1903 р. Майстер, як 

відомо, був дуже чутливим до різноманітних новацій  не тільки у  

театральному мистецтві, а і в літературі. Недарма він є першим 

українським драматургом, який у своєму доробку став 

використовувати елементи, характерні для «нової драми», що на 

межі ХІХ – ХХ ст.  досить надійно вже  прописалася на 

європейській сцені. До найяскравіших представників нової 

естетичної системи належать Г. Ібсен («Дика качка» – 1884, «Гедда 

Габлер» –  1890, «Будівник Сольнес» – 1892),  Г. Гауптман 

(«Самотні» – 1891, «Боброва шуба» – 1893, «Ельга» – 1896), 

М. Метерлінк («Сліпі» – 1890, «Сім Принцес» – 1891 тощо). Серед 

основних прикмет «нової драми» фахівці виділяють наявність 

потаємного трагізму героя в повсякденному житті, внутрішню його 

напругу за відсутності активної діяльності, підтекст. Дія в «новій 

драмі» рухається не завдяки відкритому конфлікту персонажа зі 

своїм антиподом (як у традиційній драмі), а під впливом 

внутрішнього стану людини, її настрою, душевних страждань. 

Замість єдиної сюжетної лінії в таких творах паралельно 

розвиваються зазвичай дві чи навіть три – чотири, серед яких 
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незрідка важко (а то й неможливо) визначити головну. Така драма 

багато в чому втрачає свої національні ознаки, тому що ті 

психологічні колізії, які переживають персонажі, є близькими і 

зрозумілими будь-якій людині, незалежно від її походження і 

країни проживання. 

Одним із класичних зразків нового напрямку у драматургії 

вважається  п’єса Гауптмана «Самотні». Головний персонаж твору  

вчений  Йоганнес  Фокерат, який зовні має вигляд успішної 

людини, що живе щасливим подружнім життям, насправді 

переживає глибоку внутрішню кризу, обумовлену нездатністю 

зробити вибір між дружиною й новою пасією. Постійна нервова 

напруга призводить зрештою до самогубства героя.   

Елементи «нової драми» простежуються у таких п’єсах 

Кропивницького, як «Дай серцеві волю, заведе, у неволю» (перша 

редакція має назву «Микита Старостенко, або Незчуєшся як лихо 

спобіжить»; 1863), «Дві сім’ї» (1888), «Олеся»  (1891), «Замулені 

джерела» (1895). Осібне місце в творчому доробку драматурга  

належить  його п’єсі «Страчена сила». Вона прикметна тим, що в 

ній письменник повністю переходить на засади нової європейської 

системи. У цьому творі він дотримується практично всіх вимог, які 

характерні для «нової драми». У «Страченій силі» розвиваються 

дві рівноправні сюжетні лінії: Єфрем Заїка – Полікарп Пишний, 

Єфрем Заїка – його родина й селяни. В душі Єфрема Заїки – 
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головного персонажа твору – весь час іде напружений 

психологічний процес, пов’язаний з його злочином. Герой 

постійно перебуває під впливом  могутньої невидимої сили, яка 

нібито рве його навпіл. З одного боку, він скоює злочин, бо добре 

розуміє, що в суспільстві, де панує несправедливість у стосунках 

між людьми, йому, пересічному чоловікові, чесним трудом ніколи 

не вдасться заробити хоч скільки-небудь значиму суму грошей, а 

отже, й  урятувати від злиднів престарілих батьків, а з другого –  

його як справжнього християнина терзають муки совісті за 

пограбування купця. Відтоді, як Єфрем збагнув, що вибрав хибний 

життєвий шлях, душа його не знає спокою.  

Отже, основний конфлікт твору полягає не в зіткненні героя 

зі своїм антиподом (що характерно для традиційної драми), а в 

душевній суперечності самого персонажа. Врешті-решт моральні 

страждання Єфрема стають настільки нестерпними, що призводять 

його до самогубства.  

Драма «Страчена сила» є, поза сумнівом, одним із тих 

творів, в яких на філософсько-психологічному рівні осмислюються 

загальнолюдські проблеми, відкриваються найтонші площини 

внутрішнього життя людини. Подібні п’єси зрозумілі будь-якому 

читачеві й глядачеві незалежно від роду його занять і країни 

проживання. Водночас повністю переходити на засади «нової 

драми»  Кропивницький все-таки не поспішає, оскільки вважає, що 
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масовий український глядач ще не підготовлений до сприйняття 

глибоких психологічних творів. І це цілком природно, а надто з 

огляду на те, що митець був не тільки драматургом, а ще й 

режисером, актором і керівником трупи.  Як театральний діяч він 

постійно мусив дбати про сценічність своїх п’єс, від чого значною 

мірою залежала їхня популярність, а отже, й матеріальний 

добробут акторів. «…Масовому слухачеві треба густі краски, грубі 

риси, мораль, щоб в ніс йому била, – ділиться своїми  роздумами 

М. Кропивницький із Борисом Грінченком (у листі від 17 січня 

1897 р.). – І доки ще не слід нехтувати і ефектами, тільки обминати 

шарж і вульгаризми» [1, с. 456]. Можливо, саме це було основною 

причиною того, що  драму «Страчена сила» письменник не 

поспішав оприлюднювати. Уперше вона була надрукована лише 

1911 р., тобто вже  по смерті автора. 

 Все це свідчить про те, що Кропивницький не тільки добре 

розумівся на естетичних цінностях, характерних для нової 

європейської естетичної системи межі ХІХ – ХХ ст., а й 

використовував їх у своїй творчості. Немає жодного сумніву, що  

знайомство студентів-філологів з цією сторінкою спадщини Марка 

Кропивницького сприятиме підвищенню їхньої професійної 

майстерності під час роботи в якості вчителя-словесника. 
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ-

СЛОВЕСНИКА ЯК ЛІНГВОКРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ  

Ключові слова: лінгвокреативність, учитель-словесник, 

навчання української мови, освітній процес. 

Реалії сьогодення потребують змін у підходах до організації 

освітнього процесу в закладах вищої освіти. Надважливо 

сформувати в молодих людей пріоритетні вміння, що визначають 

грамотність, − критично мислити, здатність до взаємодії та 

комунікації, творчий підхід до розв’язання проблем.  

Принцип лінгвокреативності виявляється у розвитку 

здатності до творчості, творчих здібностей особистості під час 

опанування української мови як системи й засобу комунікації [3], а 

також у забезпеченні результативної творчої мовленнєвої 

діяльності [2, с. 11]. На думку Ж. Горіної, лінгвістична 

креативність – феномен мовленнєвого спілкування, що «провокує 

мовця на відкриття нових смислових зв’язків у відомому, 

передбачає яскраво виражену мовленнєву активність й 

ініціативність, здібність до імпровізації» [1, с. 98]. 

Справедливо говорити про реалізацію принципу 

mailto:popovich@kpnu.edu.ua
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лінгвокреативності стосовно двох суб’єктів освітнього процесу − 

студента й викладача. Показниками креативності й креативної 

особистості здобувачів вищої освіти є оригінальність і 

нестандартність, особливості реакції, зокрема швидкість, 

емоційність, фантазія, гнучкість, аналіз і рефлексія, самостійність і 

діяльність. 

Оригінальність і нестандартність передбачає набуття 

майбутніми вчителями-словесниками вмінь віднаходити 

оригінальні інноваційні шляхи потлумачення певної теми, 

висловлювати свою позицію й варіативні погляди. Здійснюючи 

аналіз тексту, – здатність «виходити» за межі однозначності 

(наприклад, виявлення аспектів мовленнєвої картини світу, 

інтерпретування текстів із позицій когнітивних процесів, аналіз 

зовнішніх і внутрішніх чинників розвитку мовної системи твору й 

складників, які керують процесами її становлення, самоорганізації 

й функціювання тощо). У подальшій педагогічній діяльності – 

укладання креативних планів-конспектів уроків української мови. 

Швидка мовленнєва реакція реалізується через віднаходження 

мовних одиниць для редагування тексту, добір необхідних мовних 

засобів і компонування їх у текст, а також належне реагування на 

усні комунікативні завдання. Емоційність, фантазія й гнучкість 

утілюються за допомогою вміння демонструвати емоції впродовж 

усної мовотворчої діяльності, виявляти фантазію із визначення 
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потенцій текстів, уживати образні засоби (тропи й фігури), гнучко 

переключатися з однієї проблеми на іншу, розглядати й 

аналізувати текстові аспекти з різних поглядів. Аналіз і рефлексія 

виявляється в умінні висловлювати критичні зауваження про 

рівень відповідей одногрупників і дотримання ними норм сучасної 

української літературної мови, виражати своє ставлення, 

аналізувати діяльність інших студентів, визнавати свої помилки й 

труднощі. Креативному студентові притаманна активність на 

занятті, він завжди свідомо обдумує лінгвістичні явища, вміє у 

своїй відповіді використовувати міждисциплінарні зв’язки. 

Самостійність й цілеспрямована діяльність здійснюється через 

оволодіння самоконтролем, самоаналізом мовлення, 

самовдосконаленням і самовираженням; підтримку мотивації діяти 

впевнено, не боятися допустити помилку; послуговування 

сучасними інформаційно-довідковими джерелами, зокрема 

інтернетними; дослідницьку активність і здатність до імпровізації. 

До зазначених вище додамо ще й такі, як здатність до наслідування 

(зокрема мовленнєвої творчості високого рівня), ініціативність, 

наполегливість, ерудицію. 

Принцип лінгвокреативності сприяє розвиткові 

лінгвістичної компетентності й загалом актуалізації потенціалу 

креативності студентів. У цьому процесі вагомою є роль 

викладача, показники діяльності якого аналізуємо за такими 
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рівнями: предметний, психологічний, методичний, лінгвістичний. 

На предметному рівні викладач повинен мати високий рівень 

опанування поняттями й категоріями, знати витоки науки, володіти 

сучасними теоріями й тенденціями, розмежовувати погляди 

мовознавців за різними критерійними ознаками, повсякчас читати 

(та перечитувати) художні твори, а також досконало знати норми 

сучасної української літературної мови. Психологічний рівень 

передбачає готовність викладача змінюватися відповідно до нового 

освітнього середовища; бажання до самовдосконалення, 

самовираження й самоактуалізації; знання психологічних 

особливостей студентів і вміння правильно організувати їх роботу 

на практичному занятті, визначати виконавців тих або тих вправ і 

завдань, обирати студентів для проведення дискусії або диспуту, 

подеколи встановлювати порядковість їхніх відповідей. 

Методичний рівень актуалізується в площинах викладач → 

студент і викладач → середовище. Реалізуючи особистісно 

зорієнтований підхід, важливо здійснювати позитивну мотивацію 

студентів до вивчення дисципліни, вміти створювати ситуацію 

успіху, мати бажання розкрити потенціал кожного студента й 

мотивувати їх бути цікавими людьми для себе й своїх 

одногрупників. Органічна взаємодія зі студентами зреалізовується 

в спільній співпраці, захопленні будь-якою їхньою ідеєю і 

схвальному ставленні до ініціативності. Вагомості набуває 
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репрезентування праці майбутніх учителів-словесників – участь у 

конкурсах наукових робіт, олімпіадах, конференціях, віртуальних 

презентаціях, спільних проектах із закордонними студентами, 

створення веб-сторінок і сайтів тощо. Сучасний освітній процес 

передбачає стимулювання самостійності студентів і задоволення 

їхньої внутрішньої свободи. Викладач має обирати оптимальний 

стиль поведінки й тон у спілкуванні, а також уміти висловлювати 

критичні зауваження опосередковано й толерантно, залучаючи 

невербальні засоби педагогічного впливу й комунікації. 

Істотними в площині викладач → середовище є 

забезпечення умов повсякчасної зацікавленості студентів і 

намагання створити «новизну» на занятті, ситуації невизначеності, 

ефект «зіткнення ідей»; організація такого середовища, коли 

здобувачі вищої освіти не бояться помилитися, висловлюють свої 

думки й погляди та відстоюють їх; педагогічне імпровізування як 

уміння миттєво реагувати на перебіг заняття й вчасно корегувати 

його; педагогічне передбачення динаміки розвитку й напряму 

думок студентів й моделювання результатів заняття; педагогічне 

випередження − здійснення за потреби випереджальних дій на 

занятті; педагогічне стимулювання; створення умов самостійного 

пошуку дій і контролю й самоконтролю досягнень майбутніх 

учителів-словесників; володіння сучасними інформаційно-

комп’ютерними технологіями. 
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Лінгвістичний рівень потребує від викладача системної 

мовленнєвої діяльності, віртуозного володіння чуттям мови, 

високого рівня культури мовного спілкування. Створення 

різноманітних умов спілкування на занятті (вихід із «зони 

комфорту» − проведення практичних занять у кав’ярні, 

університетській їдальні, на зустрічі зі студентами молодших 

курсів, у закладах загальної середньої освіти) й у позааудиторний 

час (екскурсії, подорожі, відвідування мистецьких заходів та ін.), 

відтак виникають оригінальні ситуації спілкування й здійснюється 

опосередкована перевірка вміння добирати необхідні мовні засоби, 

дотримуватися норм сучасної української літературної мови, 

володіти правилами етикетної поведінки й мовної толерантності. 

Варто урізноманітнювати методи й прийоми навчання на 

занятті, добирати завдання для створення ситуації невизначеності. 

Значення набуває формування здатності викладача до 

варіативності, наприклад, визначення однієї теми творчої роботи, 

яка може виконуватися у різних жанрах: поезія, фейлетон, байка, 

замітка в газету, інтерв’ю, веб-сторінка та ін. Прикметними є 

пропонови креативних зразків спілкування українською мовою й 

уміння добирати естетично значущі тексти різних функційних 

стилів як ілюстративного матеріалу. 

Принцип лінгвокреативності на заняттях української мови – 

сучасний принцип, який базується на креативній поведінці 
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майбутніх учителів-словесників щодо потлумачення й розв’язання 

лінгвістичних проблем, висловлення своїх думок, генерування ідей 

і мовленнєвій діяльності.  
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Професіоналізм учителя-словесника був і залишається 

об’єктом дослідження лінгводидактів (О. Біляєв, З Бакум, Н. 

Голуб, О. Горошкіна, С. Караман, Л. Мацько, М. Пентилюк, 

О. Семеног, Т. Симоненко та ін.); психологів (І. Бех, І. Зимня, А. 

Маркова та ін.); педагогів (І. Зязюн, І. Підласий, О. Пометун та ін.). 

У даному контексті варто говорити про поняття творчості як 

продуктивної людської діяльності, здатної продукувати якісно нові 

матеріальні та духовні цінності суспільного значення, оскільки 

розвиток творчого потенціалу діяльності є важливою умовою 

культурного прогресу суспільства й виховання людини як на етапі 

початкової, середньої так і вищої школи [1; с. 725]. Такий підхід 

передбачає особливий рівень уваги до формування системи знань, 

необхідність розвитку творчих інтересів і пошуків, наполегливості; 

забезпечення певної свободи самостійних наукових досліджень. 

Безперечно, базою для педагогічної творчості є інгегральні 
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характеристики вчителя-словесника, його здатність 

продемонструвати оригінальний і водночас максимально 

ефективний підхід  під час вирішення навчально-виховних 

ситуацій; збагачення теорії та практики навчання й виховання у 

найрізноманітніших аспектах, а саме: проведення навчальних 

занять;  організація колективу; проєктування; вироблення власної 

педагогічної позиції з метою вирішення завдань всебічного й 

гармонійного розвитку особистості тощо. Крім того, варто 

зауважити, що  культура українського народу рідною мовою – і 

наукова його творчість, і думка цією мовою –  в критичний момент 

історії  сприяє консолідації нації [3; с. 311] тоді як педагогічна 

майстерність учителя української мови і літератури як соціально-

педагогічне явище – це соціально зумовлена вимогами суспільства 

й освітньої галузі «Мови і літератури» система затребуваних 

професійно-кваліфікаційних та індивідуально-особистісних вимог, 

норм, характерологічних ознак, ціннісних орієнтирів, професійних 

ролей і функцій, в яких відображено накопичений професійною 

спільнотою культурно-історичний, науково-теоретичний і 

практичний досвід відповідно до актуальних соціальних 

пріоритетів, запитів із подальшою його екстраполяцією в систему 

підготовки словесника-майстра, акмепрофесіонала [2; с. 6]. О. 

Кікінеджі та І. Шульга справедливо вважають, що за умови 

створення елітарно-освітнього середовища у закладі освіти 
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активізується самовизначення молоді і в питаннях гендерної 

культури; відбувається розширення егалітарного світогляду 

майбутніх педагогів (розвиток гендерної компетентності, чуйності 

та толерантності) як запоруки демократичних змін в суспільстві та 

умови їх успішного життєздійснення [4; с. 20 ]. Отже, наковці 

акцентують свою увагу на тому, що подальша гуманізація 

простору освітніх можливостей сучасної української школи 

актуалізується питанням професійної підготовки майбутнього 

фахівця [4; с. 19].  

Формування професійної творчості вчителя-словесника в 

інноваційних вимірах – це виховання загальних і організаційних 

характеристик; вироблення власної педагогічної позиції як 

організаційно-управлінського  та комунікативно-діяльнісного 

центру, позаяк саме від педагога залежить якість, підтримка та 

спрямування навчально-виховного процесу; розвиток  і 

можливості для прийдешніх поколінь. Окресленому питанню має 

передувати  індивідуальний результат сформованих фахових 

знань, умінь і навичок; досвід навчально-методичної роботи; 

психологічна компетентність, безперервна особистісно-креативна 

робота над собою та постійне самовдосконалення й самоосвіта, 

самонавчання. Крім того, ціннісними категоріями 

акмелінгвістичної майстерності є мовна стійкість, естетична мовна 

поведінка, мовний смак, що віддзеркалюють індивідуальну 
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перевагу педагога у користуванні українською мовою з точки зору 

краси, композиційної витонченості, пропорцій, мовно-естетичних 

оцінок, ментальних феноменів і способів їх вербалізації, 

національних традицій відповідно до рівня філологічної освіти, 

інтелігентності, мовної і мовленнєвої компетентності, системи 

світоглядних і ціннісних настанов [5; с. 9]. Таким чином, приклад 

акмелінгвістичного педагога-наставника, який наділений культуро 

творчими компонентами, як-от:  емоційна культура; високий 

рівень культури мислення; лінгвістична свідомість; мовно-

мовленнєва компетентність; індивідуальний досконалий стиль; 

творча комунікативно-мовленнєва активність; акммелінгвістична 

позиція; акмеетика; створена «Авторська система діяльності» [5; с. 

5-7] є не менш важливим.  

Отже, формування професійної творчості вчителя-

словесника в інноваційних вимірах – це комплексний процес, який 

передбачає формування інтегральних характеристик особистості в 

умовах викликів часу; неперервну роботу над собою та внутрішнє 

прагнення конструктивних змін. 

Література 

1. Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ : 

Либідь, 1997. 366 с. 

2. Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-

словесника: збірник матеріалів V усеукраїнської науково-

практичної конференції, (м. Суми, 29-30 жовтня 2021 року) / 



Х ВОЛОШИНСЬКІ ЧИТАННЯ. «ШКІЛЬНА ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО» 

220 

 

за ред. О. М. Семеног. Суми: Видавництво СумДПУ ім. А. С. 

Макаренка, 2021. Випуск 5. 152 с. 

3. Мацько Л. Українська мова в освітньому просторі : навч. 

посіб. для студентів-філологів освітньо-кваліфікаційного 

рівня «магістр». Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. 

607 с. 

4. Професійна компетентність учителя Нової української школи: 

формування, розвиток та удосконалення: матеріали 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / за 

ред. В.М.Чайки. Тернопіль: ТНПУ, 2020. 165 с. 

5. Сидоренко В. Формування акмелінгвістичної майстерності 

вчителя-словесника в системі неперервної педагогічної 

освіти. Українська мова і література в школі.2015. № 4. 

С. 39-48. 

 

 



Х ВОЛОШИНСЬКІ ЧИТАННЯ. «ШКІЛЬНА ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО» 

221 

 

Бабійчук Тамара Василівна, 

кандидат педагогічних наук,  

викладач-методист 

Бердичівського педагогічного фахового коледжу, 

patriotka_tamara@ukr.net 

НАПИСАННЯ ЕСЕ ЗА ОПОВІДАННЯМИ ВОЛОДИМИРА 

ДАНИЛЕНКА 

(ТУРОВЕЦЬКИЙ ЦИКЛ)  

Ключові слова: Володимир Даниленко, туровецький цикл, 

есе, популяризація творів. 

Оповідання Володимира Даниленка піднімають важливі 

проблеми духовного становлення людини в сучасному світі, 

сповненому численних спокус і виборів. Читач після зустрічі з 

героями повинен вийти змужнілим, готовим до моральних і 

фізичних випробувань. Оповідання для багатьох юнаків і дівчат 

– це перша зустріч з творами Володимира Даниленка, одного з 

найбільш потужних письменників сучасности, отож від 

ефективности такої зустрічі залежатиме, чи стануть надалі 

студенти шанувальниками художнього слова талановитого 

земляка. Одним з видів робіт за прочитаними оповіданнями 

туровецького циклу може бути вільне есе. У додатках подаємо 

зразки такого есе. 

Дозволимо окремі зауваги. Сьогодні, у час війни проти 

московського загарбника, роль книги в патріотичному 

вихованні має особливе, пріоритетне значення. Не можна 
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допустити ситуації, у якій книгу українського автора буде 

знецінено. Виходячи з того, що навчання змішане або ж взагалі 

онлайн, працюючи з книгою, пропонуємо студентам, з одного 

боку, завдання цікаві і потрібні для них, що розвивають 

критичне мислення, а з іншого – доступні, зрозумілі, такі, 

виконання яких не тривале в часі і не вимагає багатьох 

допоміжних засобів.  

Додатки 

Есе, написане у формі сократівського діалогу, за 

оповіданням «Грози над Туровцем». 

За любов треба платити… 

Певно, дехто заперечить: що ж то за любов, яку можна 

купити? Але це не про куплене йдеться. Йдеться про те, що 

коли любиш, то готовий зробити навіть лихий вчинок, лиш би 

любиму людину захистити. І знову ж таки не всі згодяться: 

мовляв, любов потребує негарних вчинків? Правда, усі будуть 

одностайними: дорогу людину треба оберігати… А як? 

У житті бувають різні ситуації, це кожен знає, чи не так?  

Буває, що не завжди однозначно можна відповісти: так чи ні… 

Правда ж?  

Якщо ти малий, а тебе старші хлопці оббрехали… І 

подітися нікуди, бо ніхто не вірить у твої слова, що не ти розбив 

те кляте вікно, що тебе нахабно підставили. Так, для сміху. І у 
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твоєму злочині переконана навіть мама. Що тоді? Пригадаймо 

аналогічну ситуацію з Федьком (оповідання «Федько-

халамидник» Володимира Винниченка). Хворого Федька ще й 

дуже побили, і ніхто за нього не заступився… А чим закінчився 

випадок з хлопчиком памятаємо? Невже й тут немає до когось 

звернутися, щоб цей хтось зрозумів, як тобі боляче від 

незаслужених докорів? На щастя, є. Бабуся. Вона не тільки 

повірила онуку на чесне слово; вона покарала кривдників: 

наслала на село засуху. А коли все-таки випустила дощ зі свого 

баняка, то заказала всім кривдити її любимого онука. На 

питання хлопчика, чи їй щось буде за такий вчинок, ствердно 

відповіла і додала, що за любов треба платити… Це ж як сильно 

стара жінка любила свою кровинку, що ладна в полум’ї горіти, 

лиш би порятувати поранене несправедливістю сердечко 

маленького онука… Я хотіла б мати таку бабусю чи дідуся…  

А якби бабуся обмежилася тільки співчуттям чи добрим 

словом? Чи можливий такий варіант, що хлопчик тоді виріс би 

закомплексованим, з відчуттям власної ущербности, адже 

односельці думали б, що то він такий розбійник? Справді, 

можливий і такий варіант. І тоді бабусин вчинок повністю 

виправданий? Не знаю. Як не знаю й інше. Чи після такого 

активного, навіть агресивного бабусиного заступництва буде 

комфортно житися в цьому світі її онуку, який знає, що за нього 
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завжди хтось заступиться? Як бути з тим, що з онука виросте 

людина, яка не захоче бути відповідальною за себе, яка не 

вмітиме постояти за себе, за свою гідність?  

Я знаю одне: уже в ранньому дитинстві слід привчати 

малюка до думки, що треба вміти захистити себе, а не просто 

плакати, коли тебе образили. А щоб виростати сильним духовно 

і фізично, слід багато працювати над собою. Саме таких 

сильних особистостей потребує сьогодні Україна, яка бореться 

проти московських бандитів і розбійників. 

Есе за оповіданням «Футбол по-туровецьки». 

У цьому світі все купується і продається… 

Нібито правда, хоча й гірка. Он Терентій Пузир (комедія 

«Хазяїн» Івана Карпенка-Карого) купив ордена.  

Так, можна багато купити. А чи можна купити дружбу, 

кохання, владу? Тут уже ми призупиняємося. Так, можна. Але… 

куплений друг може стати рано чи пізно небезпечнішим за 

ворога. А куплене кохання таке ж фальшиве і підступне… 

Куплена влада не зробить зі злочинця народного благодійника.  

А от чи можна купити / продати честь? Можна, тільки 

продавець залишиться назавжди огидним створінням, а 

покупцеві довго не смакуватиме таке надбання.  

Гидко думати про туровецьких хлопців і їхнього тренера, 

які, маючи всі шанси на виграш, продали свою перемогу. 
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Продали під час гри! Наплювали на тих, хто щиро прийшов 

уболівати.  

Автор не каже, як у подальшому склалася доля цих 

«футболістів». Але я переконана: в отроцтві ганебно втративши 

честь, людина сама собі скалічила долю назавжди. Бо ж каже 

народна мудрість: «Бережи честь змолоду».  

Але ще противніше було мені читати про тих, хто купив 

потрібний собі результат футбольного матчу. Сьогодні це 

обійшлося в певну суму, а завтра – уже в більшу? І навіщо тоді 

взагалі грати, коли за свої «успіхи» маєш повсякчас платити? Чи 

не краще перестати грати, тоді хоч не будеш даремно 

витрачатися. І хіба переможці отримали радість від такого 

фінішу? Хіба не розуміють, що насправді вони слабаки? 

Подвійні слабаки. 

А Марія Лучицька (драма «Талан» Михайла Старицького 

не купилася на обіцяний рай провідної актриси московського 

театру. Їй обіцяли грубі гроші, але актриса не зрадила України, 

вона відчувала свою затребуваність на рідній землі…  

Не все можна купити навіть за солідні гроші. На щастя, є 

люди, які не продаються. 

Есе за оповіданням «Ноги поліського злодія». 

Україна – земля Гераклів 
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Я українець і люблю свою Вітчизну. Усе тут рідне і 

дороге мені. А ще я горджуся Батьківщиною, нашим народом – 

працьовитим і мудрим, щедрим і сильним.  

Сильним був поліщук Микола Нарай, який проніс 

сталеву рейку довжиною дванадцять з половиною метрів і 

вагою більше п’яти центнерів. І йшов з такою ношею майже 

двадцять верств. Моєму захопленню немає меж. Це ж ще один 

Іван Піддубний чи Іван Фірцак (Сила). 

Микола Нарай дуже налякав кадебістів, адже вони 

боялися фізично сильних українців і робили все для того, щоб 

не тільки їх, а й рід їхній знищити до ноги. Знали червоні 

окупанти, що такі богатирі можуть і відновити українську 

незалежність, і захистити її. Я добре пам’ятаю, і скільки 

загинуло моїх співвітчизників на сталінських «стройках вєка», і 

скільки було знищено голодоморами, репресіями, війнами, 

передусім Другою світовою. 

Московія, «пріємніца» ссср, думала, що вигубила всіх 

справжніх чоловіків України, коли 24 лютого розпочала ганебну 

«спєцапєрацію». Але помилилася вражина, бо на захист рідної 

землі піднялися сотні тисяч наших Антеїв, що мали Гераклову 

силу. Та не тільки чоловіки в нас мають силу. Такою ж силою 

Господь наділив і наших жінок, які і на передовій, і 

волонтерять. Такими сильними є й наші діти, які перерахували 
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десятки тисяч гривень на тепловізори, генератори, навіть на 

броньовики… 

Де ще і в якій державі є подібне? Та як же не пишатися 

тобою, моя Україно? Незабаром я стану вчителем. І як педагог, і 

як громадянин, я все робитиму, щоб з раннього дитинства на 

нашій землі виростали, гартувалися патріоти, які вміють не 

тільки працею звеличити Батьківщину, але й зі зброєю в руках 

надійно захистити її.  

Література 

1.Даниленко Володимир. Грози над Туровцем: родинні 

хроніки. Львів: ЛА «Піраміда», 2014. 370 с. 

 



Х ВОЛОШИНСЬКІ ЧИТАННЯ. «ШКІЛЬНА ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО» 

228 

 

Балаховська Юлія Михайлівна, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики викладання  

української мови та літератури 

Національного педагогічного  

університету імені М. П. Драгоманова, 

Balakhovska@ukr.net  
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Реалії сьогодення сприяють впровадженню дистанційного 

навчання в закладах загальної середньої освіти. В умовах такого 

навчання уроки проводяться без необхідності відвідувати школу. 

Інтернет значно полегшує забезпечення навчальними матеріалами, 

безпеки освітнього процесу, а гнучкість дистанційного навчання 

розширює участь здобувачів освіти. 

Метою загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, 

виховання і соціалізація особистості. Учні не лише повинні 

отримувати знання, але й уміти застосовувати їх на практиці у 

повсякденному житті. Відповідно до цього змінюється роль 

учителя. Він перестає бути єдиним джерелом інформації, її 

«ретранслятором». Відповідно до Концепції НУШ учитель має 

бути коучем, фасилітатором, тьютором, модератором в 

індивідуальній освітній траєкторії учня. 

mailto:Balakhovska@ukr.net
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 Викладання літератури вимагає від педагога вміння 

працювати у творчому режимі, нестандартних напрямах, постійно 

вдосконалювати свою професійну діяльність, спрямовувати роботу 

на розвиток творчих можливостей здобувачів освіти, їхніх 

талантів. Важливого значення набуває володіння словом. Сучасний 

заклад загальної середньої освіти повинен допомогти учням 

відчувати себе впевненими на ринку праці, адаптуватися до 

соціальних змін і криз у суспільстві, бути психологічно стійкими, 

розвивати здатність до самореалізації. Відповідно сучасний 

учитель – це не просто «урокодавець». Це креативна особистість, 

носій гуманітарної культури, морально-етичних і культурно-

естетичних цінностей, дослідник, менеджер, психолог, мудрий 

наставник, здатний до ефективної роботи за фахом на рівні 

світових стандартів.  

Завдання і зміст літературної освіти визначають характер 

методів навчальної роботи з цього предмета. Добір методів для 

вивчення певних тем, передбачених програмою з літератури, 

залежить від змісту й мети виучуваного матеріалу. Звичайно, 

перевага надається тим, які найбільше пов’язують навчання з 

життям, залучають учнів до самостійної практичної діяльності. 

Сьогодні педагогами активно використовуються перевірені 

практикою технології методичної науки, а також різноманітні 

технології дистанційного навчання.   
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Уміння  успішно забезпечувати дистанційне вивчення 

літератури – це показник високої кваліфікації, прогресивності 

професійної діяльності вчителя, спрямованості на творчий, 

особистісний, компетентнісний розвиток учнів. Саме реалізація 

дистанційного навчання літератури активно веде до зміни позиції 

вчителя. З носія готових знань він перетворюється на організатора 

пізнавальної діяльності своїх підопічних. Змінюється 

психологічний клімат на уроці, оскільки педагогові доводиться 

переорієнтовувати свою навчально-виховну роботу і роботу 

здобувачів освіти на різні види самостійної діяльності, на 

пріоритет діяльності дослідницького, пошукового, творчого 

характеру. 

Учитель організовує для здобувачів освіти вільну 

діяльність, пов’язану з реальним навколишнім світом, тому він 

повинен не лише добре знати свій навчальний предмет, а й бути 

компетентним в інших галузях науки. Він повинен добре знати 

своїх учнів, їхні можливості, інтереси, бажання. Його психологічна 

грамотність і компетентність украй важливі для організації 

дистанційного навчання школярів.  

Важливу роль відіграють креативні здібності вчителя, його 

творчий потенціал. Від педагога очікують не тільки досконалого 

володіння предметом, який він викладає, а й володіння 

педагогічною психологією, мистецтвом акторської майстерності. 
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Учитель впливає на здобувачів освіти яскравістю власної 

індивідуальності.   

В умовах реформи сучасної освіти, утвердження 

особистісно зорієнтованого, діяльнісного, компетентнісного 

підходів до навчання й виховання учнів учитель повинен володіти 

різними якостями: професійними (знання предмета діяльності; віра 

в потенційні можливості дитини; здатність створювати толерантні 

стосунки; педагогічна передбачливість); особистими (високий 

рівень соціальної відповідальності; прагнення до самоосвіти; 

оптимізм; почуття гумору; креативність мислення); творчими 

(креативність; інтуїція; дивергентність; оригінальність; 

асоціативність)  [2, с. 21]. 

З метою досягнення позитивних результатів у здійсненні  

дистанційного навчання кожен педагогічний колектив має пройти 

через багаторівневу систему підготовки працівників: інформаційну 

(теоретична підготовка), організаційно-практичну (закріплення та 

апробація на практиці), рефлексивну (осмислення і творчий аналіз 

учителями результатів роботи), корекційну (поповнення знань та 

практичних навичок учителів, необхідних для подолання 

труднощів, що виникли), методологічну (підготовка педагогів-

«тренерів», які можуть навчати інших) [1, с. 8 – 9]. 

  Технології дистанційного навчання на уроках літератури 

дають змогу застосовувати активні й інтерактивні методи 
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орієнтації учнівської молоді на духовні цінності українського 

народу. Важлива роль у цьому належить учителеві. Адже від 

умілого використання вчителем літератури як традиційних, так і 

нетрадиційних методів залежить виконання навчальних завдань і 

розвиток творчих здібностей здобувачів освіти. Ці методи 

допомагають вирішити низку важливих питань щодо підвищення 

читацької активності учнів, перетворення процесу читання на 

частину дозвілля, осучаснення літературного твору тощо. 

Отже, процес дистанційного навчання літератури 

супроводжується гнучким керівництвом учителя. Технології цього 

навчання дають можливість педагогові змінити роль 

авторитарного «транслятора інформації» на координатора 

навчального процесу і самостійної роботи учнів. Учитель активізує 

інтелектуальний і емоційний складники особистості, впливає на 

розвиток таких рис, як цілеспрямованість, наполегливість, 

відповідальність, комунікативність, креативність. Сучасне 

суспільство потребує саме вільних, мислячих й активних 

особистостей. 
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української літератури. 

Тести за визначенням Г. Токмань – це «специфічний вид 

завдань, який завдяки численності коротких запитань допомагає 

швидко перевірити індивідуальний рівень засвоєння учнем 

значного обсягу інформації» [2].  Сьогодні вони міцно увійшли у 

практику роботи вчителів української мови і літератури. 

Зумовлено це значною мірою створеною у нашій країні системою 

зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень 

випускників закладів загальної середньої освіти. На допомогу 

словеснику приходять численні платформи-конструктори для 

створення тестів, як-от Google Форми, Quizlet, Proprofs, Kahoot, 

ClassMarker, Plickers, Easy Test Make, Learning Apps та ін. 

Освітянські сайти також пропонують свої послуги в організуванні 

тестування, наприклад «На урок» і «Всеосвіта». Кожна із таких 
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платформ має свої переваги і недоліки. Лише вчитель-практик, 

ураховуючи низку обставин, може вирішувати, якими із них 

послуговуватися. Наприклад, оптимальним, на нашу думку, для 

використання у класі з низьким рівнем матеріально-технічного 

забезпечення та доступом до мережі Internet є онлайн конструктор 

тестів Plickers [1].  

Поділимося власним досвідом проведення тестування для 

здобувачів 10-11-х класів Херсонського НВК «Дошкільний 

навчальний заклад – спеціалізована школа з поглибленим 

вивченням англійської мови І ступеня – гімназія» № 56 

Херсонської міської ради за допомогою платформ-конструкторів. 

Learning apps.org є зручним інструментом для виконання 

тестів учнями як домашнього завдання. Це платформа, що 

пропонує завдання різних видів: «Знайти пару», «Класифікація», 

«Числова пряма», «Просте упорядкування», «Вільна текстова 

відповідь», «Фрагменти зображення», «Заповнити пропуски», 

«Вікторина», «Пазл», «Знайти слова» та ін. Вони мають 

привабливе візуальне оформлення з портретами письменників, 

різнокольоровими ілюстраціями до творів тощо. Частина цих 

завдань містять змагальну складову, як-от «Скачки» (виконувати 

його одночасно можуть декілька учнів) і «Перший мільйон», що 

побудоване за зразком відомого телевізійного шоу. 

Старшокласники легко створюють власні тестові завдання за 
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аналогією до розміщених на цій платформі. Вона має для цього 

спеціальні інструменти. Практикували конкурси на розроблення 

найцікавішого завдання. Покликання на створені тести учні 

надсилали у групу класу у вайбері. Голосування проводили за 

допомогою сервісу Mentimeter, що призначений зокрема для 

організування швидкого опитування у режимі реального часу. 

Для проведення поточного оцінювання користувалися 

платформою-конструктором тестів освітянського сайту «На урок». 

У своєму банку вона містить чимало готових тестових завдань, 

обираючи які слід бути дуже уважним, оскільки, на жаль, у їх  

формулюваннях трапляються окремі помилки і неточності. Радимо 

вчителю-словеснику самостійно створювати тести відповідно до 

загальноприйнятих вимог спочатку у документі формату Word, а 

потім переносити їх на власну сторінку платформи. 

Універсальним на сьогодні майданчиком для організування 

як поточного, так і підсумкового оцінювання, на наш погляд, є  

Google Форми. Вони доступні для кожного користувача, у якого є 

поштова скринька на Gmail. Ця платформа дозволяє створювати 

різнорівневі тестові завдання зі зручним інструментарієм для 

надсилання їх здобувачам, перевірки як у ручному, так і 

автоматизованому режимі, а також аналізування отриманих 

результатів. Можна переглянути відповіді учнів класу на окремі 

запитання, побачити, які з них викликали найбільше  труднощів і з 
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якими здобувачі впоралися найкраще. Результати тестувань 

доступні також у вигляді графіків, діаграм. Узагальнююча таблиця 

з підсумками є Google-версією документа Excel і підтримує 

більшість його операцій, наприклад упорядкування прізвищ учнів 

в алфавітному порядку, перегляд рейтингу. Результати усіх 

тестувань зберігаються і завжди у розпорядженні педагога у 

мережі Інтернет, де б він не перебував.  

Отже, серед платформ-конструкторів для проведення 

тестування, що доступні сьогодні для використання в освітньому 

процесі, кожен учитель-словесник самостійно обирає оптимальні 

майданчики, враховуючи освітню мету уроку,   пізнавально-вікові 

особливості учнів, рівень технічного забезпечення класу, 

специфіку виучуваної теми, а також власні професійні уподобання. 
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Початок XXI століття ознаменувався інтенсивним 

розвитком і використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій у всіх сферах нашого життя. Не є винятком і освіта. 

Сучасний етап історії дистанційного навчання настав з 

появою глобальної мережі Інтернет. Можливість надання доступу 

до навчального контенту практично з будь-якої точки світу 

дозволили зробити серйозний ривок у розвитку використання 

інформаційних технологій в освітній сфері. 

 Завдяки широкому використанню мультимедійних та 

інтернет-технологій ефективність навчання, яке проводиться в 

дистанційній формі, не тільки зрівнялося з ефективністю навчання, 

що проводиться в традиційній очній формі, але й у багатьох 
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випадках перевищила її, що призвело до швидкого розширення 

застосування технологій дистанційного навчання. 

Власне кажучи, дистанційне навчання (діяльність учня) та 

дистанційне навчання (діяльність вчителя) разом складають 

дистанційну освіту. Зокрема є певні труднощі навіть в розумінні 

поняття «дистанційне навчання». Термінологічний словник 

наголошує на тому, що «дистанційне навчання – сукупність 

технологій, що забезпечують доставку тим, хто навчається, 

основного обсягу досліджуваного матеріалу; інтерактивна 

взаємодія здобувачів освіти і педагогів-предметників у процесі 

навчання, надання здобувачів освіти можливості самостійної 

роботи з освоєння досліджуваного матеріалу, а також у процесі 

навчання» [3]. 

Дистанційне навчання ґрунтується на використанні як 

кращих традиційних методів навчання, так і нових інформаційних 

та телекомунікаційних технологій, а також на принципах 

самостійного навчання, призначене для широких верств населення 

незалежно від матеріального забезпечення, місця проживання, 

стану здоров’я. Воно дає змогу використовувати інтерактивні 

технології викладання навчального матеріалу, здобувати 

повноцінну освіту, підвищувати кваліфікацію співробітників у 

територіально віддалених місцях. Процес навчання може 
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відбуватися будь-де і будь-коли, єдина умова – доступ до мережі 

Інтернет. 

Відмінність дистанційних методів навчання від традиційних 

полягає в підвищенні ролі самостійної роботи учнів, виробленні 

таких рис характеру, як відповідальність, дисциплінованість, 

уміння досягати поставленої мети. Методи дистанційного 

навчання повинні бути спрямовані на здобуття учнями знань на 

відстані й забезпечувати ефективність їх засвоєння. Під час 

дистанційно-очного навчання пропонуємо застосовувати такі 

методи контролю знань, умінь та навичок: – усна перевірка 

(фронтальне опитування, «мозковий штурм» тощо); – письмова 

перевірка (різні види диктантів, практичні вправи); – тестова 

перевірка (за допомогою тестів).  

На думку О. А. Кучерук, для розвитку предметної 

компетентності здобувачів освіти доцільно використовувати такі 

методи, як робота з навчально-пізнавальними джерелами, робота з 

теоретичним матеріалом, метод спостереження над мовою, 

словесних ключів, вправ, роботи з навчальними опорами, 

програмового навчання, дослідницький, гри (лінгвістичної), тестів 

та інші [4]. Мовна особистість формуються під час дистанційних 

уроків шляхом застосування методів дискусії, рольової гри, 

прийомів «ажурна пилка», «моделювання», «кейс», «акваріум», 

«карта пам’яті», «гронування» тощо. 
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Суттєве збагачення системи методів навчання мови 

відбувається завдяки використанню засобів інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ). За В. Биковим, "дистанційне 

навчання – це комп’ютерно орієнтована складова педагогічної 

технології, яка відображає деяку формалізовану модель певного 

компоненту змісту навчання і методики його подання у 

навчальному процесі, яка представлена в цьому процесі 

педагогічними програмними засобами і яка передбачає 

використання комп’ютера, комп’ютерно орієнтованих засобів 

навчання і комп’ютерних комунікаційних мереж для розв’язування 

дидактичних завдань або їх фрагментів" [3, с. 141]. Розвиток 

інформаційно-комунікаційних технологій навчального 

призначення відкриває можливості для виходу дидактичних 

методів на новий якісний рівень застосування й дозволяє, поза 

іншим, підвищити навчальну мотивацію школярів, знизити їхнє 

психічне напруження в освітньому процесі, уникнути 

одноманітності в освітній діяльності. Використання методів 

комп'ютерного навчання (комп'ютерна гра, комп'ютерне 

моделювання, розроблення "учнівського портфоліо" в 

електронному варіанті, комп'ютерні учнівські презентації, 

комп'ютерні тести) в межах мовної освіти допомагає забезпечити 

актуальний рівень організації навчально-виховного процесу, що, у 
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свою чергу, позитивно впливає на стимулювання й підтримання в 

учнів інтересу до навчання. 

У ключі сказаного активізувати самостійну діяльність 

здобувачів освіти з української мови та літератури мови можна 

завдяки методам комп'ютерного навчання, що дають змогу 

інтенсифікувати навчально-виховний процес, оскільки 

стимулюють внутрішню мотивацію учіння, економлять час для 

подачі завдань, контролю за їх виконанням. Так, підтримати 

цікавість до навчальної самостійності й індивідуалізувати процес 

розвитку правописних навичок, умінь учнів дає змогу метод, в 

основі якого написання комп'ютерних диктантів, при цьому засоби 

інформаційно-комунікаційної технології можуть передбачати 

"допомогу" у вигляді віртуальних підказок, довідок. Метод 

групових телекомунікаційних проектів, що, поза іншим, привчає 

здобувачів освіти ефективно використовувати нові технології в 

освітньому дискурсі, розвиває самостійну творчу думку й 

вираження її шляхом поєднання наочно-образної і знакової 

презентації навчально-предметної інформації, що викликає у 

здобувачів освіти інтерес до української мови і української 

літератури як освітніх предметів й до процесу навчання. 

Збагачення системи методів навчання  дає змогу розширити 

інформаційний простір для навчальної діяльності, ефективніше 

вплинути на мотиваційну сферу здобувачів освіти, що, у свою 
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чергу,  забезпечує інноваційне середовище для розвитку творчого 

потенціалу. 
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практичне заняття. 

Сучасні тенденції розвитку системи вищої освіти в Україні 

визначаються інтеграцією у світовий освітній простір, 

збереженням та зміцненням інтелектуального потенціалу країни, 

гуманізацією, гуманітаризацією, диференціацією та орієнтацією на 

всебічний розвиток особистості. Тому в умовах сьогодення 

проблема фахової підготовки вчителя, і вчителя-словесника 

зокрема, набуває особливої актуальності.  

Сучасний філолог має бути справжнім професіоналом, який 

володіє цілісною системою знань з фахових дисциплін, вміє 

ефективно їх використовувати у професійній діяльності, 

покликаний засобами художнього слова формувати сучасну 

молодь. Відтак формування необхідних предметних 

компетентностей відбувається під час навчання майбутніх вчителів 

mailto:grichanik73@gmail.com


Х ВОЛОШИНСЬКІ ЧИТАННЯ. «ШКІЛЬНА ЛІТЕРАТУРНА ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ І НОВАТОРСТВО» 

244 

 

у педагогічному закладі, зокрема, під час опанування низки 

фахових дисциплін. У зв’язку з цим особливої ваги набуває курс 

«Методика навчання зарубіжної літератури», що є одним із 

освітніх компонентів і включений до навчальних планів ЗВО.  

Методика навчання зарубіжної літератури поєднує в собі 

педагогічний і літературознавчий складники, адже у ній ідеться як 

про зміст навчання, так і про його шляхи та виховні завдання. 

Ознайомлення з курсом надає можливість здобувачам вищої освіти 

пізнати своєрідність зарубіжної літератури як навчального 

предмета, поєднати отримані теоретичні знання, вміння і навички в 

систему викладання, розвинути творчі здібності, підготуватися до 

проведення уроків зарубіжної літератури в українській школі, 

вдало використовувати традиційні та новаторські методи, 

прийоми, види і шляхи аналізу класичних творів зарубіжної 

літератури відповідно до їх родово-жанрової специфіки. Під час 

прослуховування лекцій, виконання низки завдань практичного 

спрямування майбутні вчителі літератури вивчають понятійний 

апарат дисципліни, а на практичних та лабораторних заняттях 

поглиблюють відпрацьовують вміння і навички роботи з текстом 

художнього твору, вчаться методиці їх аналізу відповідно до 

родово-жанрових особливостей [2, с.52].  

Особливої уваги на практичних заняттях з методики 

навчання зарубіжної літератури потребує тема «Особливості 
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вивчення епічного твору», на засвоєння якої навчальним робочим 

планом передбачено 2 академічні години. Нами було розроблено 

план заняття, який вміщує перелік теоретичних питань для 

самостійного опрацювання: 

1. Особливості епосу як роду літератури: тлумачення назви, 

походження, жанри і види епічних творів, родові особливості. 

2. Основні етапи вивчення епічного твору на уроках зарубіжної 

літератури. 

3. Специфіка підготовки до сприйняття та сприйняття учнями 

різного шкільного віку епічного твору. Створення установки на 

читання 

4. Читання – важливий етап вивчення епічного твору. Види 

читання епічного твору. 

5. Шкільний аналіз епічного твору. Основні традиційні та 

новаторські шляхи аналізу епічного твору. 

6. Методика роботи над сюжетом і композицією. Методика аналізу 

епізоду тексту. 

7. Характеристика героя епічного твору. 

8. Роль «заключних» занять при вивченні епічних творів. 

Майбутні фахівці самостійно опрацьовують запропоновані 

питання, а потім вдало застосовують набуті теоретичні знання, 

проявляють власну творчість, креативність, нестандартні підходи 
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до вирішення практичних завдань, серед яких ми виокремлюємо 

наступні:  

- Назвати відомі форми, прийоми і види організації самостійного 

читання «великого» епічного твору.  

- Подумати, в чому полягає специфіка вивчення епічного твору в 

середніх і старших класах. 

- Скласти тематичний план до вивчення казки-притчі А. де Сент-

Екзюпері «Маленький принц». На прикладі даного твору 

розробити методику використання традиційних шляхів аналізу 

(«услід за автором», пообразний, проблемно-тематичний). 

- Проаналізувати один із планів-конспектів уроку з вивчення 

епічного твору (за власним вибором), простежити 

структурованість навчального матеріалу, визначити переваги і 

недоліки обраних вчителем методів, прийомів і видів роботи.  

- Написати конспект уроку на тему: «Джек Лондон «Жага до 

життя». Проблеми життя і смерті, дружби й зрадництва у творі. 

Характеристика героїв» (6 клас). 

Здобувачі вищої освіти під час виконання останнього 

завдання повинні пам’ятати, що в майбутньому вони 

виховуватимуть не філолога, а компетентного читача з 

самостійним, критичним мисленням, здатного інтерпретувати 

художній твір, тому мають чітко диференціювати поняття 

«шкільний аналіз» та «літературознавчий аналіз»; вміти під час 
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розроблення конспекту уроку із запропонованої теми вдало 

використовувати всі відомі види літературного аналізу 

(лінгвістичний, стилістичний, культурологічний, компаративний, 

філологічний, контекстуальний, психологічний, міфологічний та 

ін.). Щоб цікаво й доступно ввести учнів до художнього світу 

письменника, його творіння, допомогти осягнути внутрішню 

наповненість твору, збагатити уяву про нього як про ідейно-

естетичне ціле, позбутися шаблону, майбутній філолог мусить 

оволодіти методикою використання традиційних шляхів аналізу 

літературно-художнього твору: «услід за автором», пообразний, 

проблемно-тематичний, цілеспрямовано-вибірковий, комбінований 

та інші.  

Студенти мають пам’ятати, що під час аналізу епічного 

твору доцільно користуватися низкою методичних  прийомів: 

проблемні питання, завдання, ситуації; самостійна  робота; робота 

з інформаційно-ілюстрованими картками; бесіда за змістом 

прочитаного; дидактична гра; інсценування невеликих творів чи 

завершення уривків з епічного твору та інші.                        

Майбутні філологи повинні брати до уваги, що у школі, 

застосовуючи будь-який шлях аналізу епічного твору, вони 

розглядають генетичні зв’язки (між різними літературними 

явищами, пов’язаними своїм походженням: теми, сюжети, роди, 

жанри, складові частини літературного твору) або ж контактні (між 
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письменниками, течіями, школами, літературами) з використанням 

прийому порівняння[1, с.239]. Важлива деталь, на яку майбутні 

вчителі мають звернути увагу і чітко розмежовувати їх, це єдність 

форми і змісту під час аналізу[3, с.14]. А тому на практиці, 

визначаючи шлях аналізу, вчитель має виходити зі змістових і 

формальних особливостей саме того твору, який є об’єктом 

дослідження. 

Аналізувати художній твір для студента-філолога означає 

вміти визначати його складові, досліджувати їх, робити 

аргументовані висновки, відчувати його естетичну цінність, давати 

самостійну критичну оцінку. Отже, сучасні тенденції розвитку 

вітчизняної системи освіти і педагогічної науки, важливість 

університетської підготовки вчителя зарубіжної літератури 

зумовлюють потребу в перегляді навчальних планів підготовки 

фахівця та збільшення кількості аудиторних занять для 

формування низки предметних компетентностей. Тому означена 

проблема залишається актуальною і відкритою. 
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Події 2022 року дали усвідомлення того, що час спливає ще 

швидше і зміни стають блискавичними. Високий рівень 

інформаційних процесів і технологічна еволюція створюють для 

пересічного споживача надзвичайно конкурентне середовище. 

Науковці, які обсервують аспекти соціокультурного, економічного 

та історичного контексту, акцентують увагу на провідних 

характеристиках сучасного світу й пропонують визначитися із 

певними дефініціями. До цього часу при розробці освітніх 

концепцій і програм педагоги послуговувалися поняттям VUCA 

(90-ті рр.., С. Гаррос), яке нібито повноцінно відображає характер 

таких змін і окреслює перспективу технологій «приборкання» 

мінливості світу, хоча ще 1986 року дослідник У. Бек ввів поняття 

«суспільства ризику», започаткувавши розмову про неможливість  

повноцінного контролю процесів у глобалізованому середовищі й 

заперечивши концепцію SPOD, яка давала надію на певну 

стабільність, передбачуваність процесів [4].  
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VUCA-метод, замінивши SPOD, не зміг стати 

універсальною концепцією, - тому вчені пропонують інші 

технології, які відповідатимуть поточним тенденціям: BANI і 

DEST. Крихкість, тривожність, нелінійність і незбагненність – 

провідні ознаки реальності, у якій існуємо ми всі разом. Стікість і 

адаптивність – основні навички, які потрібні для того, щоб мати 

успіх і швидко відновлюватися у швидкоплинному й ефемерному 

світі. До 2030 року вчені прогнозують появу методу DEST, який 

відповідатиме хаотичному суспільству з егоцентризмом влади, 

інформаційною сегрегацією, турбулентністю й посиленням 

ієрархізації (із придушенням волевиявлення індивіда) [4]. 

Принципи стійкості й адаптивності, які акумулює ця технологія, 

включають один із найважливіших аспектів еволюції свідомості 

ХХ століття – дестереотипізацію, оскільки вже не виходить 

довіряти певним шаблонам і патернам. Такі пропозиції можуть 

суттєво скоригувати зміст навчального контенту й освітні 

стратегії, зокрема, і в літературній освіті. Це, насамперед, 

методологія інтерпретації літературних текстів, аксіологія змісту, 

переформатування ієрархії компетенцій. Сучасний урок, на думку 

В. Лавренчука, «має починатися з емпатії, з уміння прогнозувати 

та моделювати внутрішній стан суб’єктів освітнього процесу» [3, 

c. 103]. Концептуальною передумовою реалізації таких засад є 

категорія Іншого, яка визначає специфіку інтеракцій між 
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суб’єктами, екзистенційний досвід людини, її психофізіологічну й 

соціальну еволюцію.  

Проблема Іншого (Чужого) активно розробляється в науці з 

початком ХХ століття. Протягом цього часу поняття еволюціонує в 

контексті розробки проблематики інтерсуб’єктивності й 

особливостей сприйняття [1, c. 32]. Через досвід існування Іншого 

формується «самість» і, як потенційний ефект, стабільність 

світосприйняття індивіда, його стійкість та адаптивність. 

Онтологічні передумови визначають можливість бути відкритим 

щодо досвіду чужого буття на перехресті різних опцій 

самоусвідомлення й комунікації на макрорівнях психіки. Ж.-

П. Сартр у своїй праці «Буття й ніщо» визначив такі опції в аспекті 

розрізнення «буття-для-себе» й «буття-для-Іншого», спираючись 

на досвід феноменології і розбудовуючи принцип діалогу з Іншим.  

Однією із провідних складових проблематики Іншого є 

інклюзія в сучасній українській школі, яка реалізується на засадах 

«гуманізації та інтеграції» [2, с.116]. Саме інклюзивна освіта, яка 

враховує особливості комунікації й перешкоди в процесі її, стає 

потужним механізмом трансформації освітніх принципів. 

Визнання права кожного на індивідуальний шлях самопізнання й 

самореалізації, а також особистісну ефективність, – є основою для 

формування нового рівня когніції, комунікації та оптимальної 
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структури суспільства, яке буде здатне опанувати турбулентність 

нового світу й отримати навички адаптивності й антикрихкості.          

Художня література за своїми субстанційними 

характеристиками й функціональністю є тим пунктом Зустрічі з 

Іншим (категорія О.-Ф.Больнов), у якому розчиняється его-

суб’єктивність індивіда і стає можливим пізнання невловимої 

сутності чужого досвіду, який може бути сприйнятим як власний: 

через віртуальний світ суб’єкт інтегрує численні ідентичності й 

модуси світосприйняття без загрози бути «поглиненим» 

перспективою чужого існування, що традиційно становить одну з 

перешкод глибокої й якісної комунікації на мікрорівні психіки. У 

такий спосіб і формується здатність спрогнозувати внутрішній 

стан іншої людини, пристати на інший погляд чи пропозицію 

вирішення проблеми в різних сферах життя.  

Сучасні українські письменники все більше уваги 

приділяють цій проблематиці у своїх творах. У вітчизняних 

видавництвах («А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «Видавництво Старого 

Лева», «Видавничий центр «12») одним із напрямків є видання 

книг із героями з певними особливостями.    

Одним із показових прикладів уваги до категорії Іншого й 

прецедентом до використання цієї книги в освітньому процесі (чи 

то як навчальний контент, чи то в якості матеріалу для виховної 

години etc.) може бути твір В. Амеліної «Хтось, Або Водяне 
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Серце». Авторці вдалося втілити складну філософську концепцію в 

абстрактних, але водночас простих образах. Головний герой, 

Хтось, мріє дізнатися, ким він є. Інші мешканці Акваріуму теж 

мають свої історії. Власник Акваріуму – Сумний Двоногий (як 

його називають мешканці Акваріуму), із яким вони змогли 

порозумітися через читацькі навички Пані Черепахи. Так, за її 

допомогою знаходить своє справжнє ім’я й сутність головний 

герой шляхом порівняння своїх особливостей й того, що описано в 

книзі. Спосіб досягнення ідеальної комунікації, який пропонує 

авторка, у підтексті містить аспекти зосередженості, 

спрямованості, цілепокладання, когнітивної напруги, яких вимагає 

субстанціональність сучасного світу. У такий спосіб через 

інтерпретацію (у різний спосіб) цього тексту автоматично 

формується патерн стійкості й толерантність до непередбачуваних 

маніфестацій як суб’єктів, так і об’єктів середовища, у якому ми 

колективно існуємо. У цьому відношенні різножанрові твори 

В.Амеліної будуть корисними для різних ланок середньої освіти. 

Отже, основою для розробки інноваційних освітніх 

стратегій мають стати концепти, які цілісно й повноцінно 

відбивають особливості сучасного світу, стратегії, які 

характеризують зміни в сприйнятті й відтворенні людиною його 

образу. Категорія Іншого не втрачає своєї актуальності й у 

перспективі майбутніх трансформацій, адже передає онтологічний 
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зміст і принципи співіснування людини в межах фізичного й 

трансцендентного вимірів.        
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ПРОЄКТУВАННЯ УРОКІВ ВИВЧЕННЯ БІОГРАФІЇ 

ПИСЬМЕННИКА НА ОСНОВІ МОЖЛИВОСТЕЙ 

ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ 

Ключові слова: метод проєктів, урок, біографія 

письменника, Інтернет-технології, Facebook, покликання. 

Основні освітні тенденції, спрямовані на підготовку 

високоосвіченого педагога, здатного використовувати засоби 

інноваційних технологій у своїй професійній діяльності, 

зумовлюють необхідність його постійного удосконалення. Це 

зумовлено різними чинниками. По-перше, навчальний процес у 

вищій школі вимагає суворої організації, функціонування, 

всебічного методологічного обґрунтування, глибокого аналізу 

умов оптимізації з формування фахівця високої кваліфікації. По-

друге, у ЗВО освітній процес сьогодення, безумовно, вимагає 

навичок роботи у системі дистанційного навчання, у середовищі 

Moodle, на різноманітних платформах – ZOOM, MEET тощо.  

Однією із таких найбільш ефективних з погляду виховного 

та розвивального аспектів, є форма колективної діяльності, яку 

відносять до кооперативної (за методом проєктів). Його 

mailto:olena-olena.09@ukr.net
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використовуємо, починаючи з курсу «Історія української 

літератури та літературної критики першої половини ХІХ ст.». 

Студенти отримують завдання, що потребують спільної роботи: 

оформити сторінку у Facebook, використовуючи біографічні 

відомості, критичну літературу. Схема для роботи така: подумати, 

під яким ім’ям автор захотів би себе презентувати 

світові. Наприклад, сторінку Лесі Українки можна підписати 

«Мавка», «Полісяночка», «Одержима», «Бояриня». Іван Франко – 

«Український Мойсей», «Франик», «Каменяр»).  Обрати й 

перевірити біографічні дані про митця (дату народження, місце 

навчання й роботи, стосунки, родинні звязки). Придумати гасло, 

яке б відображало життєву позицію письменника. наприклад, 

статус на сторінці Оскара Вайльда: «Мені немає що декларувати, 

окрім моєї геніальності». Указати друзів письменника: реальні 

друзі, хто жив в один час з автором, і вигадані персонажі, хтось із 

сучасних політиків, письменників. Обрати фото на аватарку і 

кілька фотографій (6-9 на сторінку). Придумати, на які 

групи/сторінки підписаний наш автор. (Леся Українка може 

бути підписана на сторінки «Рух «За мову», «Дивослово», «Клуб 

перекладачів», «Підслухано в Колодяжному», «Старовинна 

вишивка»). Творчий доробок митця. Запропонувати 3-4 новини від 

письменника на сторінку, крилаті вислови з його творів, коментарі 
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від друзів і підписників. Подумати про додатковий контент 

(музичні твори, твори живопису тощо).  

Наведемо приклад такого проєкту: «М. Вінграновський». 

1. Під яким ім’ям автор презентував би світові себе: «Хворий 

Україною», «Маршал Вінграновський», «Степовий Сварог». 

2. Обрати й перевірити біографічні дані про митця за покликанням: 

https://thegard.city/articles/173928/fakti-pro-vingranovskogo . Відомо, 

що матір Миколи Вінграновського називали Зінаїдою, хоча 

справжнє ім’я жінки Устинія, про що є запис у тому ж акті про 

народження. Миколу Вінграновського було названо на честь діда 

Миколи (по батьковій лінії). Рідна сестра Миколи Вінграновського 

Геля Степанівна Мельник проживає у Первомайську, а двоюрідна 

сестра Миколи Степановича по материнській лінії Лідія Іванівна 

Пташинська — у селі Кримці. У родині було четверо дітей: Віктор 

(1927 – початок 2000-х рр.), Микола (1936– 2004 рр.), Олексій 

(1939–1998 рр.) і вона – Гелярія (1940 р.). Батько, Вінграновський 

Степан Миколайович (1898–1972 рр.) родом із с. Кумарі 

Первомайського району. Мати, Зінаїда Олексіївна Садовниченко 

(1904–1981 рр.), народилася у с. Велика Корениха, неподалік м. 

Миколаєва. Вона приїхала до Кумарів як заробітчанка: пекла хліб, 

доглядала за дітьми, наймалася і як хатня робітниця. Згодом 

Степан Миколайович і Зінаїда Олексіївна побралися і 

переселилися жити у Первомайськ у Голту, а потім на Богополь. 

https://thegard.city/articles/173928/fakti-pro-vingranovskogo
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Біля подружжя весь час знаходилася мати Зінаїди Олексіївни – 

Євдокія Андріївна Садовниченко, вона допомагала по 

господарству, гляділа онуків. 

(http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/169000/14-

Doroshenko.pdf?sequence=1). 

3. Життєве гасло: «… Немає шістдесятників, сімдесятників –  є 

таланти, зрілі, освічені люди, яких не можна загнати в перелік». «В 

суцільних ворогах пройшли роки-рої, руїна захлинулася руїною, 

ми на Вкраїні хворі Україною, на Україні в пошуках її». «Народе 

мій, як добре те, Що ти у мене є на світі». 

4. Друзі: Олександр Довженко, художник Анатолій Добролежа, 

оформлювач усіх його кінострічок. Він покинув земний світ у 2009 

році, переживши поета на 5 років.  Борис Мозолєвський, який 

подарував світові скіфську пектораль, Андрій Данилович 

Антонюк. 

5. Вигадані друзі: Петро Могила, Дмитро Антонович, Євген 

Маланюк. Сергій Квіт, Дмитро Кремінь. 

6. На які групи/сторінки підписаний: головування від 1989 до 1993 

року в українському відділенні ПЕН-клубу, Народний Рух 

України, Українське об’єднання патріотів, благодійні акції «З 

вірою в серці», «Мою Україну люблю», «Петраркісти». 

7. Новини від письменника, вислови:  2013 р. за ініціативи 

«Благодійного фонду імені Миколи Вінграновського» (заснованого 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/169000/14-Doroshenko.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/169000/14-Doroshenko.pdf?sequence=1
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сином письменника та актора – Андрієм Вінграновським) квітень 

був оголошений «Місяцем Миколи Вінграновського». «Поет 

абсолютного слуху»,  – сказав Григір Тютюнник. Олександр 

Довженко «коронував» на долю артиста, кінорежисера й поета, – 

за влучним висловом І. Дзюби, – на болісну й щасливу причетність 

до вічного творення духовності свого народу». Василь Герасим’юк 

писав: «Про його вірші варто казати не «текст», а «твір». Бо це 

насправді твір, твориво «цілої» людини: це й емоції, і рефлексія, і 

пластична робота. Він проказував слово. Вишіптував. Викрикував. 

Виходжував. Протоптував».  Олесь Барліг написав п'єсу «Більше 

ніж можна», що містить алюзію на вірш поета «Кохана». 

Персонажами твору виступають відьми та кельтське 

божество Цернуннос. П'єса увійшла у 2017 році до збірки «Звірі 

подивляться замість тебе» виданої у видавництві «Крок».  

8. Збірки віршів: «Атомні прелюдии» (1962), «Сто поезій» (1966), 

«Поезії» (1971), «На срібнім березі» (1978), «Київ» (1982), «Губами 

теплими і оком золотим» (1984), «Цю жінку я люблю» (1990), «З 

обійнятих тобою днів» (1993), «Любове, ні! не прощавай!» (1996), 

«Сеньорито акаціє» (1994). 

9. Повісті: «Світ без війни» (1958), «Президент» (1960), «Первінка» 

(1971), «Сіроманець» (1977), «У глибині дощів» (1979), «Літо на 

Десні» (1983), «Кінь на вечірній зорі» (1986), «Чотирнадцять 
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столиць України» (1997, історичний нарис), «Манюня» (2003, 

повість). Роман «Северин Наливайко» (1996). 

10. Твори, покладені на музику: Куля – «Мати», Крихітка –  «Може 

бути», Pianoбой –  «Літак», O.Torvald –  «Це ти», Ніна і Тоня 

Матвієнко –  «Величальна колискова», Tomato Jaws –  «Сонце», 

MADNOTBAD – «Любити Вас», Drudkh –  «Безчестя І та ІІ (Ніч 

Івана Богуна)», Red.Cat.Fish. –  «Пісня сіроманця», Ді.Ор – «13 

руж».  

11. Лавреат Державної премії України імені Тараса 

Шевченка (1984) за збірки творів для дітей «Літній ранок», «Літній 

вечір», «Ластівко біля вікна», «На добраніч». Почесна Грамота 

Президії Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної 

Республіки. Лавреат літературної премії «Благовіст». 

Лавреат премії Фундації Антоновичів (США). 

Зацікавленість учнів чи студентів у якісному кінцевому 

продукті стимулює становлення взаємодопомоги, групового 

почуття корисності, а звернення до Інтернет-технологій осучаснює 

процес навчання, оптимізує отримання інформації, сприяє 

швидкому узагальненню та систематизації отриманих даних. 
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РОЛЬ УЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА 

ЛІТЕРАТУРИ В РЕАЛІЯХ ВОЄННОГО ЧАСУ 
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компетентність. 

Справжнім викликом для вчителів є проблема якісного 

надання освітніх послуг в умовах  воєнної агресії проти України. 

Система освіти сьогодні забезпечує формування сильної нації, 

молодого покоління, яке  прагне в майбутньому зміцнювати свою 

державу та має ціннісні орієнтири. «Функціонування системи 

освіти в умовах воєнного стану характеризується інтенсивним 

пошуком нових підходів до навчання, інноваційних форм 

організації освітнього процесу, ефективних педагогічних та 

інформаційних технологій. Саме тому підтримка активного 

упровадження інновацій в освітню галузь під час війни стала 

одним із ключових напрямів…» [2, 7]. 

Особлива відповідальність покладається на вчителів-

філологів, які навчають мови і літератури, а значить формують  в 

учнів уміння усвідомлювати й доцільно використовувати багатство 

mailto:serdyuk.galina@gmail.com
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виражальних засобів для ефективної комунікації. Та за умов війни 

зростає важливість у щоденному послуговуванні державною 

мовою як вияв поваги до рідної культури, народу. Змінюються 

ціннісні пріоритети та змістові лінії уроку. В умовах воєнного 

стану вивчення рідної мови і літератури стає терапією від 

переживань, можливістю отримати психологічну підтримку та 

відчути свою приналежність до української спільноти. Гнучкість 

підходів до організації вивчення мови і літератури сприяє 

створенню комфортного освітнього середовища. Визначаючи 

мотиви, які спонукають молодь активно вивчати мову, зазначимо, 

що домінують суспільно-політичні. Зростає мотив соціального 

престижу, громадянського обов’язку та мотиви, що пов’язані з 

потребою національної самоідентичності, утвердження свободи 

особистості та незалежності держави. Формування менталітету 

народу неможливе без свідомого занурення в мовне середовище. 

Сьогодні поняття «рідна мова» ми розуміємо не тільки як засіб 

комунікації, а як основу для нашої національної самоідентифікації. 

Мова важлива не тільки для встановлення комунікативних 

контактів між представниками однієї нації, але  як національний 

маркер на світовій полікультурній мапі.  

Статус учителя української мови та літератури на тлі війни 

змінюється радикально.  Ідеться про оновлені освітні цілі, високий 

рівень професійної компетентності та перспективи розвитку 
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особистості педагога, який є носієм загальнолюдських цінностей. 

Зауважимо, що рівень професіоналізму вчителя-словесника 

визначає вміння виробляти стратегію професійного мислення, 

поведінки, діяльності та готовність брати на себе відповідальність 

за формування мовної особистості учня. Згідно з вимогами 

чинного Державного стандарту повної загальної середньої освіти 

та шкільної програми з української мови, пріоритетом уроків 

української мови є формування мовної особистості учнів, здатної 

бездоганно володіти всіма засобами української мови з 

урахуванням специфіки мовленнєвої ситуації» [1, 80]. Аналізуючи 

зміст мовної особистості, виділимо ціннісний компонент, що 

визначає систему життєвих орієнтирів особистості, та 

культурологічний компонент, розуміючи, що від рівня володіння 

знаннями про культуру залежить інтерес до вивчення мови.  

Особлива відповідальність покладається на вчителя-

словесника, який працює в старшій профільній школі. Освітній 

заклад - це важливий соціальний інститут, де формується 

покоління, яке прагне поглибити знання про рідну мову. На цьому 

етапі важливо опанувати логіку розвитку наукового знання.  

«Навчання рідної мови має бути спрямоване на виховання людини, 

що є носієм мови, володіє лінгвістичними знаннями та високим 

рівнем комунікативних умінь і навичок і дбає про красу і розвиток 

рідної мови» [3, 292]. Розглядаємо процес вивчення мови та 
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літератури як дослідництво, розуміючи необхідність розвивати в 

учнів дослідницьку компетентність. «Освітній стандарт спрямовує 

на дослідницький аспект навчання та перевагу активних методів, 

оскільки включення учнів у дослідницьку діяльність сприяє не 

тільки розвитку дослідницьких та творчих умінь, здатності ставити 

мету, конструювати необхідні знання, орієнтуватися в 

інформаційному просторі, але й оволодівати новими технологіями 

роботи…» [4, 98]. Програма з української мови для учнів 10-11 

класів передбачає доцільність виконання завдань дослідницько-

пошукового характеру (проведення дослідження на основі 

шкільних підручників з різних навчальних предметів, робота з 

довідковими джерелами, організація самостійної роботи учнів над 

аналізом мови художніх творів тощо). У цьому контексті 

актуальним вважаємо використання методів наукового пізнання, 

що сприяють формуванню критичного мислення та наукового 

світогляду. З-поміж найголовніших педагогічних можливостей 

уроків-досліджень визначимо аналітично-синтетичну діяльність 

старшокласників, розвиток умінь висувати твердження й 

аргументувати. Організовуючи дослідницьку діяльність на уроках, 

учитель-словесник актуалізує саморозвиток учнів, їхню 

пізнавальну активність, сприяє самоорганізації, формує засобами 

художнього слова особистість інноватора, готового реагувати на 

зміни та приймати відповідальні рішення. Дослідницька 
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компетентність формується, якщо вчитель використовує різні види 

дослідницьких завдань. Створення умов для самостійного 

виконання творчих вправ під час уроку сприяє формуванню 

дослідницьких навичок. Елементи дослідження використовуються 

під час вивчення нового матеріалу (дослідницькі завдання 

випереджального характеру), виконання практичних завдань у 

процесі засвоєння теми, домашніх завдань під час самостійної 

роботи та в позанавчальних заняттях з підготовки до олімпіад, 

конкурсів, конференцій, проєктів, написання науково-

дослідницьких робіт. Систематична дослідницька робота з учнями 

здійснюється через практику занурення у вивчення рідної мови і 

літератури. В учнів старших класів формуються відповідні 

дослідницькі навички, що дозволяє здійснювати самостійну 

дослідницьку роботу. Визначимо вміння, необхідні для такої 

діяльності: уміння виконувати аналітичні дії (аналізувати, 

порівнювати, систематизувати, узагальнювати, доводити, 

обґрунтовувати, класифікувати), установлювати причиново-

наслідкові зв’язки, самостійно виконувати пізнавальні завдання, 

визначати мету, планувати свою роботу,  оцінювати результат. 

Використання в практиці дослідницької технології навчання  

сприяє розвитку інтелектуальних, творчих здібностей, стимулює 

розвиток креативності учнів.   
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Зазначимо, що актуальність розвитку дослідницької 

компетентності визначається сучасними підходами, адже  

«закономірним є проведення наукових досліджень в освіті та 

втілення їх результатів у практику роботи, упровадження 

інноваційних технологій, забезпечення закладів освіти новими 

засобами навчання, науково-методичною та навчальною 

літературою» [2, 8]. У підсумку результатом такої роботи має 

стати нове педагогічне мислення, форми навчання та моделі 

організації освітнього процесу. З огляду на важливість вивчення 

рідної мови та літератури зазначимо, що використання 

дослідницької технології сприяє пошуку власної індивідуальності, 

самореалізації та відкриває перспективи для особистісного 

розвитку учнів, які по-новому мислять і по-новому діють. 
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У відповідності до викликів сучасності, заклади вищої освіти 

готують фахівців, здатних шукати, аналізувати та обробляти 

інформацію, критично мислити, проводити наукові дослідження.  

Сформувати ці вміння можна за допомогою методу проєктів.  

Дослідженням цього методу в межах окремих дисциплін 

(«Українська мова», «Українська література») займалися  З. Бакум, 

Л. Варзацька, І. Лавриненко, В. Нищета, Н. Солодюк, 

Л. Чеховська, В. Шуляр та ін. Вчені у своїх працях окреслили 

тлумачення терміна, критерії класифікації проєктів та методику їх 

впровадження відповідно до поставлених завдань. 

Ефективність застосування методу проєктів практично 

доведено у закладах загальної середньої освіти, проте  можливості 

його використання у вищій школі недооцінені.  

mailto:melnikovaa69@gmail.com
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Єдиної думки у визначенні терміна «метод проєктів» серед 

науковців немає. На думку Л. Василевської, метод проєктів – це 

процес, що розвиває проєктувальні навички його учасників, уміння 

орієнтуватися в інформаційному просторі, використовувати набуті 

знання на практиці, формує вміння самостійно конструювати 

власну діяльність [3]. З. Бакум та Т. Бабенко у навчанні 

виокремлюють проєктну діяльність як форму самостійної роботи 

студентів, спрямовану на отримання запланованого результату, 

певної моделі, особистісного досвіду, задоволення власних мотивів 

у процесі здобування нових знань за умови безпосереднього 

взаємозв’язку з дослідницькими уміннями та навичками [1, c. 15].  

Застосування методу  показує високу ефективність під час 

вивчення студентами вищих навчальних закладів детективного 

жанру. Він дозволяє здобувачам освіти розвинути ініціативність у 

ході планування діяльності, набути пошукового та 

інтелектуального досвіду під час аналізу, збору та обробки 

матеріалів, розкрити творчі здібності під час узагальнення 

виконаної роботи й створення та представлення кінцевого 

продукту – проєкту.  

За законами детективу, у творі має бути описане вбивство, 

його розслідування, з’ясування причин та мотивів, що призвели до 

злочину та безпосередньо пошук злочинця. Ще на початку ХХ ст. 

сформувався так званий канон класичного детективу, що 
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складається з таких правил: 1) читач має рівні можливості зі 

слідцем для розгадки таємниці; 2) злочин повинен бути розкритий 

не за допомогою збігів, випадковостей, містичних чи 

фантастичних елементів,  а виключно дедуктивним шляхом; 3) 

любовній лінії в детективі місця немає; 4) злочинцем не може бути 

слуга, професійний убивця, член мафії; 5) слідець розумніший за 

офіційного поліцейського; 6) він повинен мати товариша, який за 

рівнем інтелектуального розвитку стоїть дещо нижче від 

середнього читача; 7) слідчий не може бути злочинцем; 8) 

обов’язкова наявність трупа; 9) у тексті твору відсутні літературні 

прикраси; 10) злочин здійснюється лише за особистими мотивами, 

політиці в детективі місця немає [2].  

Під час вивчення детективу Є. Кононенко «Імітація» 

доцільно запропонувати студентам об’єднатися у групи та 

підготувати дослідницькі проєкти. Кожна з груп проводить 

дослідження на основі детективу, аналізує та узагальнює дібраний 

матеріал. Форма представлення кінцевого продукту залежить від 

теми та творчості студентів. 

До вашої уваги приклади таких проєктів та можливі 

варіанти їх оформлення. 

1) Продовження традицій класичного детективу в сучасній 

українській літературі (на матеріалі детективу Є. Кононенко 

«Імітація»), у якому студенти опрацьовують канон детективу за 
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літературознавчими джерелами, потім працюють із текстом і 

представляють цитатні підтвердження у формі презентації 

Microsoft Microsoft PowerPoint. 

2) Риси постмодерного детективу (на матеріалі твору Є. Кононенко 

«Імітація»). У цьому проєкті здобувачі освіти аналізують текст і 

подають визначені риси у вигляді інфографіки з використанням 

сервісу Canva. 

3) Проблематика твору Є. Кононенко «Імітація». Група визначає 

проблематику твору та може подати результат своєї діяльності у 

вигляді постера з використанням сервісу Canva. 

4) Система образів-персонажів у детективі Є. Кононенко 

«Імітація». Студенти можуть узагальнити результат своєї роботи у 

вигляді буктрейлера. 

5) Варіанти трактування назви детективу Є. Кононенко «Імітація». 

У цьому проєкті досліджені варіанти тлумачень можна оформити у 

вигляді власного словника за детективом. 

 Отже, вивчення детективу Є. Кононенко «Імітація» за 

допомогою методу проєктів – це ефективний варіант досягнення 

поставлених освітніх завдань за допомогою спільної діяльності 

студентів.  
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