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У статті розкрито філософію любови за збіркою оповідань і новел Ганни 

Арсенич-Баран «Хіба буває багато любови?» як програму життя людини та 

комплекс морально-етичних принципів. Вирізнено види любові у збірці «малої» прози 

письменниці: чоловічої й жіночої, платонічної й еротичної, братньої, материнської, 

батьківської, любови до роду, любови до рідного дому й рідної землі, любови до себе й 

до Бога. 

Ключові слова: Ганна Арсенич-Баран, «Хіба буває багато любови?», програма 

життя, види любови, моделі братньої поведінки. 

 

Svitlana Zhila. Philosophy of love based on the collection of short stories and novels by 

Hanna Arsenych-Baran «Is there a lot of love?» 

The article reveals the philosophy of love based on a collection of stories and novels by 

Hanna Arsenych-Baran «Is there a lot of love?» as a program of human life and a set of 

moral and ethical principles. There are types of love in the collection of "small" prose of 

the writer: male and female, platonic and erotic, fraternal, maternal, paternal, love of 

family, love of home and native land, self-love and love of God. 

Key words: Anna Arsenych-Baran, "Is there a lot of love?", a program of human life, types 

of love, models of fraternal behavior. 

Ганна Арсенич-Баран у своєму збірнику оповідань і новел порушує 

екзистенціально-антропологічну тематику: сенсу життя (людське буття позбавлене 

будь-якого сенсу, якщо не зігріте полум’ям любови, сила якої безмежна), любови й 
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ненависти (в народі кажуть: від любови до ненависти один крок), зради та вірности, 

гріха й спокути, прощення й милосердя, життя й смерті. 

У «малій» прозі письменниця подає проблему любови як програму життя 

людини («Чукулядка», «Самсонів сад за церквою», «Лист через тривалість») та 

комплекс морально-етичних принципів («Марія та Марта», «Черниця», «Ганьба 

(Майже за Мопассаном)», «Уже нічого не повернеш…», «Болючий попіл», «Віка»). 

Єдиної класифікації різновидів любові немає. У різний час різними 

дослідниками: теологами, філософами, психологами пропонувалися свої 

класифікації. 

Скажімо, уже стародавні греки розрізняли такі різновиди любові, як stonge – 

любов материнська і батьківська до дитини; filio – дружня любов (існувала між 

друзями); eros – еротичне кохання (виражалося через плотську любов, тілесні 

насолоди, зокрема й одностатеві), agape – найдосконаліший вид любові, божественної 

за силою почуття. Цей четвертий вид любові вбирав у себе попередні три види, 

оскільки кожен із них міг перерости в останній – жертовний, найвищий за силою 

почуття.  

Проблему любові досліджував у своїх працях Еріх Фромм, геніальний 

німецький філософ і психоаналітик, один із засновників неофройдизму. У своїй книзі 

«Мистецтво любові» він вирізняє п’ять видів любові: 

1. Любов до Бога. Цей вид любові є основним. Це основа основ, єднальна 

нитка людської душі з Богом. 

2. Материнська або батьківська любов – ґрунтується на бажанні допомогти 

слабшому. Вона проявляється не тільки у матері або батька до дитини, але й одного 

дорослого до іншого, який сприймається більш слабким чи безпорадним. 

3. Братерська любов. У підмурівку її – відчуття єдності з іншими людьми. 

Стосунки вибудовуються на засадах рівності. 

4. Любов до себе. Ця любов є важливою умовою для вияву любові до іншої 

людини. Учений уважав, що якщо людина не любить себе, то вона не здатна любити 

взагалі.  

5. Еротична любов. Це почуття двох дорослих людей один до одного. За 

Еріхом Фроммом, така любов вимагає повного злиття, єдності зі своїм обранцем. Цей 

вид любові може бути як самостійним почуттям, так і поєднуватися з іншими видами 

любові [1, с. 29-124]. 

Книгу Еріха Фромма «Мистецтво любові» вважають шедевром психології, а 

класифікацією видів любови послуговуються багато вчених світу. 

Новели й оповідання збірки «Хіба буває багато любови?» не вкладаються в 

жодну відому нам класифікацію любови. Тематика «малої» прози Ганни Арсенич-

Баран розмаїта, багата. Скажімо, до виділених Еріхом Фроммом п’яти видів любови: 

братньої, материнської, еротичної, любови до себе, любови до Бога, письменниця 
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додає ще такі її важливі види, як любов до роду, любов до рідної землі, любов до 

рідного дому, любов до рідного народу. Авторка задумується над специфікою 

чоловічої й жіночої, платонічної й еротичної любови. 

Проблема платонічної й еротичної, чоловічої й жіночої любови є ключовою в 

оповіданні «Солодкі слова», яке було улюбленим у пані Ганни. Авторка творить 

сюжет за біблійною оповіддю про царів Давида і Соломона. Сунамитянка Ависага 

п’ятнадцятирічною дівчинкою стає улюбленою дружиною ветхого і немічного царя 

Давида, якому лікарі порадили грітися біля молодої дівчини. Звісно, він не міг 

пізнати Ависагу, бо був занадто старий і немічний. Вони любили одне одного. І ця 

любов була платонічною: «Вона доглядала Давида: готувала йому запашні трав’яні 

напої, мила в пахучій купелі його старе тіло, гріла його постіль теплою грілкою й 

сама в ту постіль лягала, щоб Давидові було тепло й добре. А ще співала йому своїм 

ангельським, шовковим голосом, і Давид плакав і говорив їй такі ніжні слова, які міг 

сказати лише Давид-поет. За ті слова, що він шептав їй на вухо, вона ладна була 

вмерти …» [2, с. 123]. 

Ганна Арсенич-Баран переконливо творить психологічний образ Ависаги, яка 

любить вухами, зображує її мудрою. Побачивши розум Ависаги, Давид каже новому 

ізраїльському цареві Соломону (своєму синові): «Ависагу цю візьмеш собі, коли я 

відійду до праотців» [2, с. 125]. 

Перше коло любови в цьому оповіданні є платонічним. Дівчинка Ависага й 

ізраїльський цар Давид, «і поет, і мудрець, і воїн» [2, с. 120]. 

Друге коло любови: цар Соломон і двадцятип’ятирічна, найкрасивіша серед 

жінок Соломонових (а їх в нього сімсот і триста наложниць) Ависага, на яку чекав 

мудрий цар, «як на добре вино» десять років: «Він уходив ув Ависагу, як уходить 

добрий гострий леміш у спраглу й родючу землю» [с. 128]. Друге коло є яскравим 

зразком еротичного кохання: «Слова Соломонові такі ж солодкі, як і Давидові, але 

поцілунки його, жагучі й сильні, доводять Ависагу до непритомности. Він щоночі 

приходить до неї, він забув про своїх семисот дружин і трьохсот наложниць, він не 

покидає Ависаги. Він, такий сильний і мудрий, що по всій землі слава про нього 

лине, цілує Ависажині руки й перса та схлипує від переповнення любов’ю» [2, с.128]. 

Пізнавши повноцінну еротичну плотську любов, насолоджуючись нею, Ависага 

доходить думки: «Отак би й умерти, у щасті прийти до коханого Давида…». 

Навдивовижу оригінальний фінал оповідання: новелістичний, несподіваний – 

перетворює цей твір на своєрідну філософську притчу, що змальовує особливості 

еротичної й платонічної любови, надаючи останній переваги як найсильнішому 

почуттю. Авторка змальовує суттєву різницю між цими двома різновидами любови, 

як почуття, що має широкі спектри і різні виміри у своїх різновидах.  

На запитання студентки четвертого курсу філологічного факультету 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Кот 
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Ярослави «Який Ваш твір Ви вважаєте апогеєм своєї творчості?» пані Ганна говорила 

зокрема й про «Солодкі слова»: « … те, що мені видається непоганим – це «Солодкі 

слова», звичайно. Тут … є і внутрішнє-зовнішнє, любов вухами і любов душею, і 

любов очима, як ми це розуміємо, любов жінки і любов чоловіка… Тут теж багато 

запитань, на які ми не маємо відповіді» [3, с. 82]. 

Разом із заголовком ув оповіданні письменниця дев’ять разів використовує 

епітет солодкий: 

 Солодкі слова.  

[2, с. 119] 

«Давид – муж поставлений високо, помазаник Бога Якова, солодкий співак 

Ізраїлів, – старий дивився своїми вицвілими очима вдаль і ніби був зараз десь далеко 

й у часі, і в просторі». 

[2, с. 120] 

«Ависага теж дивилася вдалину й думала, що добре було б побачити того 

солодкого царя, який і красень, і поет, і мудрець, і воїн».  

[2, с. 120] 

«Ависага нічого не відповіла. Перед її очима проплив солодкий поет Давид із 

обличчям і поставою Цалмона». 

[2, с. 121] 

«Її душили сльози, а Давид, такий ветхий і немічний, гладив її волосся, плечі й 

говорив якісь такі солодкі й ніжні слова, що Ависага заплющувала очі й мліла від тих 

слів, але, коли знову розплющувала, бачила перед собою старого Давида, його жовту 

шкіру, беззубий рот і їй ставало моторошно».  

[2, с. 122] 

«Це справді був солодкий голос і солодкі слова». 

[2, с. 123] 

«Покажи мені лице твоє, дай мені почути голос твій, тому що голос твій 

солодкий і лице твоє приємне!» (Соломон – Ависазі). 

[2, с. 127] 

«Він ходив ув Ависагу, як уходить добрий гострий леміш у спраглу й родючу 

землю. Тепер Ависага зрозуміла, про що говорив їй Давид, чому великий солодкий 

поет докоряв собі, цілуючи кохану Ависагу».  

[2, с. 128] 

«Слова Соломонові такі ж солодкі, як і Давидові, але поцілунки його, жагучі й 

сильні, доводять Ависагу до непритомности».  

[2, с. 128] 

Ці епітети виконують безперечно різні функції, але однією з основних є 

увиразнення думки про те, що жінки люблять вухами.  
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Із дев’яти сім епітетів стосуються красномовного ізраїльського поета, і воїна, і 

царя Давида, по одному – царя Соломона й Ависаги. 

У коловороті життя авторкою порушуються питання чоловічої і жіночої 

любови як різних її видів. Так, скажімо, в новелі «Чукулядка» персонаж Микола каже 

своєму синові Онуфрієві: « … жінку треба любити більше, ніж своє життя. Бо навіщо 

тоді приводити її в дім, навіщо гробити її віку?» [2, с. 25]. Читачі роздумують над 

цією сентенцією, виходячи зі свого досвіду. Нам здається, що пані Ганна хоче бачити 

кожну жінку в домі як Берегиню. 

На запитання Онуфрія «Хіба жінка так само не має любити?» – батько 

відповідає: «У жінки інший вияв любови. Тобі рано про те знати» [2, с. 25], 

натякаючи на те, що кров жінки, її гени творять той ланцюжок, що поєднує людину з 

найдавнішим її предком. Думаємо, що письменниця в такий спосіб хоче ствердити: 

коріння роду завжди в матері, бо вона народжує, а отже, виконує свою «генетичну 

місію», тримає усіх членів родини їхнього єдиного коріння. Невипадково ж мудрі 

євреї свій родовід виводять саме від матері. Чула від лікарів, що за пупом людини, 

який наші предки називали ще золотником, можна відтворити інформацію про сім 

жінок роду. 

Проблема любови до роду порушується в багатьох оповіданнях і новелах Ганни 

Арсенич-Баран: «Невідісланий лист», «Іван», «Лист через тривалість», «Розумна 

доня». 

Філософія родошанування пронизує збірку «малої» прози «Хіба буває багато 

любови?» як вогні блискавиць горобиної ночі землю. Авторка наповнена 

родоцентричним світоглядом: він у філософії серця, в особливостях буденного життя, 

у прагненні до волі, у прив’язаності до рідного дому і рідної землі. 

У новелі «Лист через тривалість» головний персонаж, висланий у Сибір, пише 

останній лист у майбутнє до своєї вже дорослої доньки, в якому засвідчує щастя від 

того, що в дітях, онуках і правнуках тече його кров. У цьому творі авторка стверджує: 

кохання зацвітає у людському роді дітьми, любов батька зцементовує рід, а рід – це 

колиска любові. Парадоксально: навіть мертвий батько (закатували в радянському 

концтаборі) є охоронцем родини. 

Форма листа стає засобом уприсутнення колишнього воїна УПА, сильної духом 

людини на рідній землі, адже любов тримається у роді, а любов утримує нас на цьому 

світі. Водночас форма листа є живильним джерелом для доньки героя, його внуків і 

правнуків, а якщо подивитися ширше, то й певною орієнтацією для українського 

народу: утверджувати патріотизм, національну гідність, обстоювати національну 

сутність України («її пісню, її душу, її кольори»). 

У новелі «Іван» зображено любов брата до сестриних дітей: «Іван дуже любив 

усіх трьох Маріїних дітей, але особливе відчуття було в нього до найменшої – 

Любочки. І вона любила його, як батька, якого ніколи не бачила, – він помер 
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Інтинському концтаборі, коли вона народилася» [2, с. 96]. Виявляється, що Іван 

урятував Любочку від смерті, вихопивши її від радянських гарнізонників. Авторка 

показує силу родинної любови й переконує читачів: рід – це колиска любови, саме в 

ньому живе любов.  

Новели «Мамо, мамочко», «Новий день» є яскравими зразками любови до 

чужих людей, які поріднилися й стали родиною. 

Герої «малої» прози збірки «Хіба буває багато любови?» прив’язані до рідного 

дому, рідної землі. Чого вартує лишень «Голос карпатського потоку»? Ця потрясна за 

емоційною експресією новела оповідає про українця-емігранта, який живучи 50 років 

у Канаді, в Монреалі, кожен ранок чує, як шумить карпатський потік. Своєму 

небожеві Миколі старший вуйко каже: «Там найсолодша вода, там виспівують 

джерела й цвіте едельвейс. Як я хочу туди … Я впав би й цілував би ту святу землю 

…» [2, с. 163]. Виходить, що розлука з Україною, ностальгія мучили героя все життя. 

Пані Ганна в цій новелі з безоружною щирістю мовить про любов до рідної 

землі, про те, що українцеві завжди хочеться повертатися до рідного порогу, до 

«святої землі». 

Зі збірки «Хіба буває багато любови?» (з багатьох її оповідань і новел) витікає 

любов до рідного народу, який зберіг «дух вільної волі» [2, с. 376]. 

У творах «Новітня балада», «Зв’язковий», «Листопад», «Перший сніг», 

«Розумна доня», «Новий день» ідеться про виборювання свободи й своєї 

окремішності. Українці, за текстами Ганни Арсенич-Баран, «люблять волю й свою 

землю, а за Україну кожен готовий віддати життя» [2, с. 376]. Герої оповідань і новел 

авторки є національно свідомими, позаяк усвідомлюють свою відмінність і 

самобутність у світі. 

Вони приборкують загарбницькі апетити росіян стосовно України, не 

підлягають під чужинецькі сіті, ведуть боротьбу за збереження своєї цілісності й 

суверенності. 

Особливим за філософськими роздумами є оповідання-доля «Хіба буває багато 

любови?», яке дало загальний заголовок збірці «малої» прози Ганни Арсенич-Баран. 

Авторка ставить читачам, здавалося б, просте запитання, й сама відповідає на нього, 

розробляючи складний морально-етичний план взаємин між сиротою Микиткою й 

донькою господаря Івана Кривульчака Настуською. Письменниця спонукає через 

розповідь головного персонажа про свою любов-ненависть замислитися читачів над 

вічними, проблемами «нерівні душ» і спопеляючої любови, яка переростає в 

ненависть, що вбиває людину: «Отак, чоловіче, і життя збігає. Постарілися ми, а 

нічого ні доброго, ні святого між нами. Ні любови, ні поваги, ні миті щастя» [2, с. 20]. 

Узневаживши людські цінності й закони любови, Микитка загубив серце й 

душу Настуськи. Діалог головних героїв врізається в пам’ять читачів, заставляє 

думати: якщо було так багато любови, то де ж взялася ненависть?:  
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« … – Може, багато любови – то теж гріх.  

– А хіба буває багато любови? 

Я дивився на неї. Дивився на жінку, яку все життя до безтями кохав і до судоми 

ненавидів» [2, с. 21]. 

Авторка в цьому оповіданні проводить чітку лінію нерівні душ й нерівні 

сердець. 

Думаємо, що Микита не мав любови до самого себе, а отже, не міг отримати 

любови до себе від інших: від Настуськи, її батьків, односельців, сусідки Параски. 

Любов нагадує дзеркало, і те, що ми бачимо там, ми повинні спочатку побачити 

всередині себе. 

Про це написано, попереджено й засторожено багато в світовій літературі, але 

Ганна Арсенич-Баран привносить щось таке трепетне від себе й закажує людям, «щоб 

мали любов і повагу, щоб шанувалися й береглися» [2, с. 22]. 

Висновки. Питання любови, порушене авторкою в збірнику «малої» прози 

«Хіба буває багато любови?» є надзвичайно складним. Для пояснення цього 

феномену Ганна Арсенич-Баран вирізняє різні види любови: чоловічу й жіночу, 

материнську й батьківську, братерську платонічну й еротичну (плотську), любов до 

роду, любов до рідного дому, любов до рідної землі, любов до рідного народу, любов 

до творчості, любов до себе, любов до Бога. 

У річищі любови письменницею трактуються долі окремих персонажів: 

Микити і Настуськи Кривульчак («Хіба буває багато любови?»), Онуфрія й Мотрони, 

Миколи й Христини («Чукулядка»), Ависаги й Давида, Ависаги й Соломона 

(«Солодкі слова»), Віри й Кирила («Цей нахаба»), вродлива наречена, вродлива вдова 

й Василь («Новий день»). 

Обговорюючи яскравих героїв збірки оповідань і новел «Хіба буває багато 

любови?» пані Ганна любила повторювати слова мудрого Шолома-Алейхема: 

«Жодна письменницька фантазія не створить того, що може піднести життя». 

Авторка творить найрізноманітніші дивовижні моделі любовної поведінки своїх 

персонажів, часто черпаючи любовні картини із життя. В оповіданнях і новелах пані 

Ганни триває діалог про любов справжню й несправжню, про різні її види, авторка 

передовіряє нам свої сокровенні думки про це чудове почуття. Збірка «Хіба буває 

багато любови?» – це відкриті сторінки любови, поліфонія почуттів і настроїв.  
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Анотація. У статті розкрито роль української літератури як провідного 

навчального предмета  у вихованні духовної особистості учнів основної школи, їх 

морально-етичному й культуромовному становленні й розвитку. На основі 

студіювання фахової літератури визначено, що пріоритетною ідеєю курсу 

української літератури в основній школі є інтенсивний мовленнєвий та 

інтелектуальний розвиток учнів і виховання духовної особистості, яке здійснюється 

як на уроках, так і в позакласній роботі. Доведено, що саме через художнє слово 

здійснюється естетичний вплив на почуттєву сферу школяра. Воно допомагає учням 

усвідомити свою національну належність, відчути себе причетним до національної 

спільноти – українського народу.  

Ключові слова: українська національна духовність, українська література, 

духовні орієнтири творчости письменників. 

 

Abstract. The role of Ukrainian literature as the main subject in the spiritual upbringing of 

primary school students, their moral, ethical and cultural formation and development is 

considered in the article. Based on the professional literature study, it is determined that 

the Ukrainian literature priority in primary school is the students’ intensive speech and 

intellectual development as well as spiritual personality upbringing carried out both in 

lessons and extracurricular activities. It is proved that the student’s aesthetic influence on 

the sensual sphere is made through the artistic word. It helps students to become aware of 

their national identity, feel involved in the national community – the Ukrainian people. 

Keywords: Ukrainian national spirituality, Ukrainian literature, spiritual milestones of 

writers’ legacy. 
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Сьогодні перед народом України вже вкотре постає завдання становлення й 

розвитку державности, водночас особливої ваги набуває формування духовного світу 

її громадян. Разом з тим доводиться констатувати, що в нинішньому суспільстві 

склалися важкі соціальні умови, за яких економічні фактори «здатні знелюднювати 

людину, відлучати її від здорових сутнісних сил і потреб» [1]. Проблема формування 

духовности – одна з найважливіших проблем методики літератури. Духовність – це 

інтеграційна і невід’ємна складова частина особистости, від якої залежить світогляд, 

національна свідомість людини, її духовні запити й потреби.  

Дослідження проблеми формування в учнів поняття про духовні орієнтири 

творчості письменників зумовлено передусім необхідністю гуманізації й 

гуманітаризації освіти з метою формування високодуховної особистости, активного 

засвоєння у школі тих норм моралі, що вироблені людством протягом багатовікової 

історії [2]. Здобуваючи знання, дитина розвивається інтелектуально, але у сфері її 

морально-емоційного сприйняття утворюється своєрідний вакуум, який значною 

мірою має заповнити вчитель-словесник через духовний досвід, утілений у художніх 

творах. Тому особливе значення на уроках літератури має усвідомлення учнями 

духовних орієнтирів творчости письменників. Особливо актуальна ця проблема для 

старших класів, коли підлітки прагнуть усвідомити навколишній світ і себе в ньому. 

Від того, які моральні якості  винесуть вони зі школи в життя, залежить майбутнє 

нашого суспільства, майбутнє нації в цілому [3]. Система особистісно орієнтованого 

виховання в Україні розгортається через мовне наповнення ідей Г. Сковороди, 

М. Драгоманова, С. Русової, Г. Ващенка, В. Сухомлинського. 

Процес формування духовности школяра значною мірою відбувається через 

усвідомлення учнями духовного світу автора художнього твору та його персонажів. 

Це підтверджують відомі вчені Н. Волошина, А. Градовський, О. Ісаєва, 

Л. Мірошниченко, Є. Пасічник, В. Пахаренко, О. Слоньовська, Б. Степанишин, 

Г. Токмань, а також засвідчує багаторічний досвід роботи в школі. Водночас 

проблема формування духовних орієнтирів у старшокласників на уроках української 

літератури в методиці й досі залишається малодослідженою. Залишається не до кінця 

розкритою проблема перетворення засвоєних старшокласниками моральних знань і 

понять у якість характеру, в особистісне переконання.  

Провідним у навчальному процесі з української літератури має стати не стільки 

засвоєння учнем літературних знань, скільки збагачення його духовного світу, 

розвиток емоційно-естетичної сфери. У контексті цього змісту навчання уроки 

літератури постають джерелом утвердження засадничих основ формування 

високоморальної, духовної особистости, наповнення її життя глибоким сенсом 

активного служіння добру й істині. Такий підхід потребує змін у методиці вивчення 

літератури, переорієнтування її на особистісно спрямовані освітні технології [4]. 

Розв’язання цих завдань потребує вдосконалення змісту, форм і методів навчально-
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виховного процесу з української літератури.  

Нині питання пошуку шляхів формування в учнів духовних орієнтирів є 

практичною необхідністю, бо в сучасному суспільстві спостерігається тенденція до 

морального й соціального занепаду, втрати життєвих орієнтирів. Людина має 

величезний потенціал свого духовного збагачення, однак у процесі навчання й 

виховання він реалізовується частково, оскільки не створено оптимальних умов для 

цього [5]. Досягнення певного рівня естетичного й морального розвитку потребує 

глибоких і міцних знань, умінь і навичок учнів, а також належної сформованости їх 

емоційної сфери.  

Українська література містить твори високого художнього й духовного рівня, 

що розкривають поняття добра, віри, народних ідеалів, громадянської наснаги. 

Завдяки відповідному добору творів та методів роботи з ними учитель-словесник має 

можливості відкрити учням світ людського життя й ту велику місію, задля якої живе 

на землі людина.  

Українська національна духовність – це історично сформована система 

духовних багатств народу, яка відображає найвищі цінності його національної душі, 

характеру, світогляду, моралі, ідеології, національної самосвідомости [6,7]. 

Особистість митця і його творчість не тільки може служити зразком для розуміння 

українського національного характеру, його внутрішньо-почуттєвої структури, 

національного світовідчуття й світобачення, а й стати взірцем для наслідування, для 

формування в учнів відповідних духовних цілей. 

Духовними орієнтирами творчості митця, які школяр обере для себе взірцем у 

житті, мають бути висока громадянська мужність, здатність відстоювати власні 

переконання; глибока порядність, чесність, гідність; добротворчість, гуманність у 

ставленні до всіх живих істот на планеті; здатність до емпатії, співчуття й 

співпереживання; розвинений інтелект, уміння орієнтуватися в здобутках вітчизняної 

та світової науки й культури; мистецький смак, розуміння краси, здатність відчувати 

прекрасне. 

Духовні орієнтири творчости письменників − це орієнтація творчости митців на 

духовні цінності. Творчий потенціал авторської свідомости, як правило, 

вибудовується на основі загальнолюдських духовних цінностей. Вивчаючи творчість 

письменника, аналізуючи художні твори, учні осмислюють духовні орієнтири 

творчости письменника, внаслідок чого формується духовність самих учнів.  

Формуваня цілісної, духовно багатої особистости на уроці літератури можливе 

тільки за умови емоційного сприйняття старшокласниками художнього твору.  

Звернення учнів до духовних ідеалів письменника розширює усвідомлення 

ними духовних цінностей. Яскраві й переконливі факти служіння ідеалам добра й 

справедливости надовго залишаються в пам’яті учнів, слугують їм за певні життєві 

орієнтири, відійти від яких і зрадити означало б зрадити себе. Для того, щоб 
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наголосити на індивідуальних особливостях духовних орієнтирів, важливо розкрити, 

чим відрізняється один митець від іншого. Це робиться з урахуванням специфіки 

індивідуального бачення світу письменником.  

Для більш глибокого та конкретного розуміння учнями духовних орієнтирів 

творчості письменників умовно ділимо їх на моральні, світоглядні та естетичні.  

Відомо, що процес сприймання літературного твору є суто особистісним [8]. 

Унаслідок цього література здатна не лише знайомити читача з певними духовними 

цінностями, а й культивувати їх у людській душі. Тільки за цієї умови можливий 

перехід досвіду письменника в особистий досвід читача. 

Щоб забезпечити найбільшу ефективність осмислення учнями духовних 

орієнтирів творчости письменників, важливо в процесі роботи з художніми творами 

налагоджувати постійний духовний контакт з учнями, створювати таку атмосферу 

відвертости, доброзичливости, взаємоповаги, коли суб’єкти розмови є 

рівноправними партнерами, і в актах взаємодії виявляється їхня ініціатива.  

Вважаємо, що повноцінному духовному самозростанню старшокласників 

ефективно сприяють завдання, які спонукають школярів до активности, 

ініціативности, самостійности, що саме проблемне вивчення творів спонукає учнів 

до аналітичної діяльності із метою проникнення в духовний світ письменника.  

Важливим є процес не звичайного репродуктивного засвоєння, а народження й 

осмислення знань на рівні творчого сприйняття, коли передбачено пошук істини на 

уроці. Таким вимогам найбільше відповідає урок – духовний пошук. Діалог з учнями 

на такому уроці відбувається переважно на духовному рiвнi. Шляхом послідовно 

дібраних проблемних запитань учитель підводить учнів до висновку, до головної 

думки твору. Істина народжується в процесі осмислення знань, на рівні творчого 

сприймання. Саме завдяки переживанню за долю літературного героя як за власну 

учень не тільки оцінює поведінку уявлюваної особи, а й активно формує себе, свій 

духовний світ. Тому важливим етапом у підготовці будь-якого уроку, а особливо 

уроку-пошуку, є правильний підбір проблемних запитань, які допомагають учневі 

адекватно поставитись до літературного героя, оцінити його дії, характер та 

співвіднести з власними. Важливо дібрати такі запитання, які були б спрямовані на 

заглиблення школярів у духовний  світ автора, на розкриття його духовних 

орієнтирів. Ці питання скеровують учнів на самостійні роздуми над твором, на 

пошуки невідомого у відомому, допомагають їм на основі аналізу літературного 

твору робити власні висновки щодо духовного багатства його героїв та моральних 

переконань автора. Так, під час вивчення новели О.Гончара «Залізний острів» [9] 

учитель може звернутися до учнів, зокрема, і з такими запитаннями: 

1. Віталик і Тоня волею долі (а може, через власну нерозсудливість) 

опинилися в межовій ситуації. Як автор змальовує їхню реакцію? Які риси характеру 

персонажів при цьому розкриває? Як би ви вчинили на їх місці? 
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2. Пригадайте визначення поняття екзистенціалізму. Як екзистенційна модель 

світу відтворена в художніх образах новели? 

3. Твір побудовано на протиставленні. Як називається такий художній 

прийом? Яка роль художньої деталі в цьому протиставленні? Що протиставляється в 

новелі? Чому? До яких висновків нас підводить автор? 

4. Чому новела «Залізний острів» є новелою-пересторогою? Від чого 

застерігає письменник своїх сучасників та прийдешні покоління? 

5. Чи можна на основі роздумів і вчинків персонажів новели знайти відповідь 

на запитання: «Із якими моральними й духовними цінностями входить людина в 

третє тисячоліття?» 

6. Про які духовні орієнтири О.Гончара свідчать проблеми, порушені в новелі? 

7. Що ж означає вислів «Бути на землі людиною»? Чи виправдали ваші 

очікування герої твору?  

Оптимальною має бути така структура уроку, за якої навчальні ситуації 

допомагають учневі не лише осягнути максимум матеріалу, а й висловити свої 

міркування, проявити власні здібності, відчути себе не об’єктом педагогічного 

впливу, а особистістю, здатною до оцінних суджень. Найважливішим завданням 

учителя на уроці літератури є організація осмислення особливостей духовного світу 

письменника шляхом активного діалогічного спілкування, бо саме така робота 

спонукає школярів до творчости, до подальшої праці над собою, формує їх власні 

духовні орієнтири. 

Ми з’ясували, що формування духовности старшокласників шляхом 

осмислення ними духовних орієнтирів творчости письменника відбувається протягом 

трьох послідовних взаємопов’язаних етапів вивчення творчости митця: 

інформаційно-когнітивного, проблемно-пошукового, власне аналітичного. 

На першому, інформаційно-когнітивному, етапі старшокласники  мають 

ґрунтовно засвоїти  певну суму знань про духовні орієнтири особистости, зокрема 

про особистість автора художнього твору, з проекцією на пошук реалізації засвоєного 

у процесі аналізу художнього твору, що є неодмінною умовою успішности процесу 

формування духовного світу особистости.  

Естетичні почуття, що виникають на ґрунті отриманої інформації, стають 

необхідною базою формування ідейних переконань та уявлень учнів. У цей час 

відбувається перехід уявлень про сенс життя, про добро і зло зі сфери абстрактних 

положень у сферу особистих переконань, а це  також є необхідною умовою 

формування багатьох духовних якостей  особистости.  

На проблемно-пошуковому етапі вивчення творчості письменника маємо 

створити найоптимальніші умови для того, щоб духовні якості особистости автора та 

його персонажів були засвоєні учнями глибоко і всебічно завдяки проблемно-

пошуковим методам навчання, цілеспрямовано дібраним питанням. Ефективність 
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цього етапу засвоєння духовних якостей особистості письменника та його образного 

світу залежить від того, наскільки інформація про духовні орієнтири важлива для віку 

учнів, адже у старшокласників є вже необхідний життєвий досвід, що допомагає 

осмислити певні життєві факти.       

Учням надається можливість для глибшого осмислення навчального матеріалу, 

розуміння його суспільної значущости, засвоєння понять про духовність, духовні 

орієнтири шляхом підготовки до уроку за заздалегідь підготовленими вчителем 

запитаннями, що передбачає реалізацію процесу формування духовности учнів через 

осмислення ними духовних орієнтирів творчости письменників.  

Внаслідок самостійного опрацювання додаткової літератури, вказаної 

вчителем, проведення дискусій, обговорення на уроках літератури причин тих чи 

інших вчинків персонажа з позицій добра, людяности набуті й усвідомлені поняття 

духовности, моральних, світоглядних та естетичних орієнтирів письменника й 

висновки про духовні орієнтири творчости переходять у власні переконання учнів. 

Важливого значення набувають при цьому, як і на першому етапі, емоційне тло 

уроків літератури, прогнозування й моделювання естетичих реакцій учнів.  

Власне аналітичний етап сприяє появі й наступній реалізації оцінки власного 

духовного рівня. На цій стадії в учнів на основі накопичених упродовж перших двох 

етапів знань про духовні орієнтири автора та персонажів, унаслідок осмислення 

вражень і усвідомлення поняття про моральні, світоглядні та естетичні орієнтири 

творчості письменників формуються власні моральні переконання й духовні 

орієнтири. Цей етап вивчення творчості письменника передбачає написання учнями 

підсумкових контрольних творчих робіт, що дає більш повну можливість 

старшокласникам показати власний рівень сформованости духовних цінностей та 

орієнтирів. 

На інформаційно-когнітивному етапі вивчення творчости письменника 

доцільно застосовувати репродуктивні (лекція та розповідь учителя з елементами 

бесіди) та метод творчого читання в їх екзистенційному поєднанні; успішність 

проблемно-пошукового етапу забезпечується використанням евристичного методу та 

методу виявлення реакції читача (евристична бесіда, проблемний семінар). Власне 

аналітичний етап сприяє усвідомленню власного духовного рівня старшокласника; на 

цьому ступені осягнення духовних орієнтирів творчости письменників учителем-

словесником використовуються дослідницькі методи (самостійна робота учнів над 

додатковою літературою, підготовка рефератів та власних творчих робіт).  

На уроках літератури протягом усіх трьох етапів доречно формувати поняття 

про духовні орієнтири в комплексі, оскільки в художньому образі загальнолюдські й 

національні, моральні, світоглядні й естетичні духовні цінності нероздільні, тому 

аналіз образної системи творів є розглядом системи духовних орієнтирів. У ході 

ознайомлення з біографією митця, характеристикою персонажів, їх вчинків і почуттів 
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та співставлення з авторською оцінкою цих вчинків і почуттів з погляду його 

духовних орієнтирів учні потрапляють у такі навчальні ситуації, у яких виявляється 

їх власна позиція, формуються їх особистісні духовні орієнтири й моральні якості. 

Запропонуємо учням систему категорій, які вони мають засвоїти: духовність, 

духовні орієнтири, загальнолюдські цінності, ціннісні орієнтації.  

Після проблемно-пошукового етапу експерименту, коли учні засвоїли поняття 

про духовність, духовні орієнтири творчости, коли ці поняття стали їх власними 

переконаннями внаслідок самостійного опрацювання додаткової літератури, 

рекомендованої вчителем, проведення дискусій, обговорення на уроках літератури 

причин тих чи інших вчинків персонажа з позицій духовности, настав час власне 

аналітичного етапу. Старшокласники мали вже достатню підготовку для оцінки 

особистого духовного рівня. На власне аналітичному етапі вони самостійно 

опрацьовували додаткову літературу, готували реферати, доповіді та усні виступи, 

писали творчі роботи, присвячені проблемам духовности й духовних орієнтирів.  

З метою формування духовности старшокласників шляхом осмислення ними 

духовних орієнтирів спадку митця три послідовні взаємопов’язані етапи вивчення 

творчості письменника (інформаційно-когнітивний, проблемно-пошуковий, власне 

аналітичний) мають бути дотримані, за можливістю, під час вивчення творчости 

кожного автора. Поезія Ліни Костенко розглядалася нами також упродовж 

вищеназваних етапів.  

Підсумовуючи розгляд творів письменниці на історичну тематику, визначимо 

тему уроку-диспуту: «Проблема вірности й зради у творах Ліни Костенко «Маруся 

Чурай» та «Дума про братів неазовських». Пропонуємо запитання для диспуту, які 

неодмінно спонукатимуть учнів до глибокого осмислення морально-етичних, 

духовних уроків письменниці, сприятимуть розвитку умінь дискутувати, відстоювати 

власні погляди й переконання, виховуватимуть у них  здатність до емпатії:  

1. Роман у віршах «Маруся Чурай» побудований на антитезі. На якій саме? 

2. Чому, на вашу думку, Ліна Костенко звернулася до цієї теми? 

3. Зрада держави – злочин, який карається законом. А зрада людини? Чи 

спільні корені цих вчинків?  

4. Серед проблем «Марусі Чурай» – любов і зрада, митець і народ, Руїна і 

прагнення державности. Яку з них ви вважаєте ключовою? Чому саме?  

5. Розділ «Проща». У чому, на думку автора, найбільша трагедія України?  

6. Чому Маруся йде на прощу до Києва? Усвідомленим чи випадковим було її 

рішення? 

7. У чому трагедія Марусиного особистого життя? На перший погляд, трагедія 

Марусиного життя – зрада і смерть Гриця. Проте, якщо перечитати останні розділи,  

однозначність оцінки зникає. Що ж нового ми додаємо для розуміння цього образу? 
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8. Як Ліна Костенко розв’язує проблему «митець і народ»? Чи варто співцеві 

жертвувати життям заради нації, якщо нація не гідна такого співця? 

9. Що спільного між романом у віршах «Маруся Чурай» та драматичною 

поемою «Дума про братів неазовських»? 

10. Чи можна зраду одного чи небагатьох переносити на всіх? 

11. Що рухає Сахном Черняком, коли він приєднується до осуджених  на страту 

Павлюка й Томиленка? Чому його жертву не приймає Павлюк? Чи завжди жертва – 

благо? 

12. Чи морально залишити сім’ю, дітей, не скористатися можливістю боротися  

після поразки, щоб тільки звільнити себе від докорів сумління? 

13. Вчинок Сахна Черняка в народі оцінюється неоднозначно: «Яким же треба 

бути чоловіком, щоб так на страту за своїх піти!» і «Мабуть, він просто дурень». А 

яка ваша думка? Як можна назвати цей вчинок? 

14. Чому Дон Кіхот називає Сахна собратом? Позитивну чи негативну 

характеристику дає цим порівнянням своєму героєві Ліна Костенко? 

15. Які люди здатні взяти на себе спокуту за чужі гріхи? 

16. Чи можна сказати, що  погляд у минуле може стати одним із способів 

самопізнання? 

17. Як ви розумієте слова О.Довженка, винесені в епіграф уроку? («І хоча немає  

нічого вічного в бутті, і все тече, змінюючись у потоці часу, та є одначе в минулому 

щось таке, що хочеться назвати неминущим, вічним, берегти, як святиню, і заповісти 

майбутньому, як нетлінний знак доблесті своїх предків, як дар їх нащадкам»)  

(О. Довженко)  [10]. 

Ці запитання учні отримують заздалегідь, знайомляться з творами Ліни 

Костенко «Маруся Чурай» та «Дума про братів неазовських», запропонованими 

вчителем критичними статтями, уміщеними в підручниках та в додатковій літературі, 

і на урок приходять з підготовленими відповідями. 

У вступному слові визначимо мету диспуту – проаналізувати власне ставлення 

до зазначених творів Ліни Костенко, до проблем, порушених у них, та зробити свій 

вибір, продуманий і неупереджений: на чиєму боці я сам? Що мені  ближче? Також у 

вступі вчитель зауважив, що наукою доведено: за віки  витворюються певні 

стереотипи національного  характеру. Українець – який він? Українець-воїн, 

хоробрий як чорт; українець-«салоїд»; роботящий як віл; співає як Бог. То який же 

він? Учені фіксують два етно-психологічні типи українців: лицарський і 

пристосуванський [11]. На жаль, у нинішньому світі переважає саме останній. Це 

такий собі недалекий, але хитрий конформіст (типовий Вишняк: «Хто за Богдана, хто 

– за короля. А він – за тих, которії не проти» [12]). На даному етапі уроку доречною 

видалася словникова робота: конформізм (від лат. conformis – подібний,  відповідний) 

– безапеляційне визнання існуючих порядків, пристосуванство до системи. 
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Напевно, національний характер українця неможливо звести до якоїсь середини 

між антиподами – вільного козака, що з піснею йде на смерть, і закопаного в землю 

«домарика», який тремтить над своїм майном (пристосуванця). 

Як стверджує відомий методист О. Слоньовська, «чим талановитіший твір, тим 

менша потреба на уроках розбирати його «по гвинтиках». Чим більшу долю 

філософського бачення вкладено в художнє полотно, тим менше шансів пояснити 

його єдино правильно й потрактувати однозначно» [11,  с.474]. Після вступного слова 

запропонуємо учням пояснити, як вони розуміють значення епіграфів, узятих до 

уроку:  

1. Що ж це виходить? Зрадити в житті 

державу – злочин, а людину – можна?! 

 (Ліна Костенко. «Маруся Чурай»). 

2. Це навіть не подвиг, це швидше відноситься до категорії  

подвижництва. Момент жертовности як катарсис спокути,  

моральна підзвітність самому собі. 

 (Ліна Костенко. «Дума про братів неазовських»). 

 

Далі одинадцятикласники мають відповісти на запитання, з якими були 

ознайомлені заздалегідь і про які вже мовилося на початку опису уроку, і дійти 

висновків, що роман у віршах «Маруся Чурай» побудований на антитезі – 

протиставленні високого й низького, приземленого й духовного. Вибір життєвих 

пріоритетів ділить персонажів твору на два світи, які перебувають у жорстокому 

конфлікті. І всі події життя героїв визначаються їх приналежністю до котрогось із цих 

світів. Розшарування персонажів далеко не соціальне. Прірва, що пролягла між ними 

– це відмінність їхніх духовних орієнтирів. Маруся внаслідок глибокого катарсису в 

розділі «Сповідь» приходить до короткого, страшного у своїй лаконічності висновку: 

«Моя любов чолом сягала неба, / а Гриць ходив ногами по землі». Коріння цих 

орієнтирів – спадкове: життєві принципи Гордія Чурая, Івана Іскри, Богдана 

Хмельницького глибоко відрізняються від приземлених, власницьких інтересів 

Вишняка, Бобренчихи, війта Горбаня:  

У всіх оцих скорботах і печалях, 

у всіх оцих одвічних колотнечах – 

і чураївські голови на палях; 

і вишняківські голови на плечах [13, с. 54]. 

 

Дискусійним для старшокласників виявилося питання: Про що цей твір? Про 

зраджене кохання? Про криваві часи Хмельниччини? Про славне й безславне минуле 

нашого народу? Учні зрозуміли, що Ліна Костенко зуміла створити досконале 

художнє полотно, у якому переплелися всі теми в нерозривній цілісності. Але 

найбільше, очевидно, роман «Маруся Чурай» про те, що так глибоко хвилювало й 
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хвилює поетесу – про «генія в умовах заблокованої  культури», про нерозривність 

снаги до життя і творчости (утративши бажання жити, Маруся Чурай уже не 

створювала пісень), про «нерівню душ». 

Підсумовуючи сказане, зауважимо:  

– в одному зі своїх виступів Ліна Костенко наголошувала, що національна свідомість 

пролягає через усвідомлення національних трагедій, яких у нашого народу було 

багато. Тому є в поетеси чимало творів історичної тематики – «Древлянський 

триптих», «Лютіж», «Чадра Марусі Богуславки» тощо. У них легенда межує з 

історичною достовірністю, за допомогою алюзій поетеса майстерно акцентує увагу 

на сучасності. Тому «Маруся Чурай» як художнє осмислення вічних тем – 

протиборства високого й низького, відчужености генія й суспільства, нерівності душ 

– є позачасовим явищем. 

Розмірковуючи над спільністю коренів зради батьківщини й коханої людини, 

учні підтвердили, що мотив зради, безперечно, виконує важливу роль у творі. 

Ставлення до зради так само є чинником розмежування між персонажами. Уперше це 

виявляється на суді, коли посланець із Січі каже: «Що ж це виходить? Зрадити в 

житті / державу – злочин, а людину – можна?!» [Там же]. Проблема зради є 

ключовою і в гетьманському універсалі: «Вчинивши зло, вона не є злочинна, / бо 

тільки зрада є тому причина» [Там же].   

На запитання «У чому полягають корені зради Григорія Бобренка?» учні 

відповідають: «Корені зради – у помилковому виборі життєвих орієнтирів. 

Приземленість, намагання у всьому знайти вигоду для себе, фетишизація 

матеріальних статків змушують людину, яка обрала цей шлях, іти на конформізм, на 

угоду з самим сатаною, аби зберегти свою власність, правдами й неправдами нажите 

майно. Для людей типу Вишняка, Горбаня, Бобренчихи не існує проблеми вибору. 

Головне для них – сите, спокійне життя при якій завгодно владі, подалі від боротьби. 

Гриць завис над прірвою між двома берегами. З одного боку, сміливий козак, у колі 

побратимів, на полі битви він переживає хвилини психологічної свободи. Одначе 

другою частиною своєї розполовиненої душі він тримається ґрунту, матеріальних 

статків. Навіть любов до Марусі не спроможна визволити Гриця від впливу матері» 

(Ірина С.).  

«Проблема Грицевої роздвоєности криється в безвольності характеру: він не 

здатен на вчинки, ні на добрі, ні на злі, завжди пасивно належатиме тій морально-

етичній атмосфері, у яку потрапив. Роздвоєність душі приводить Григорія до зради. 

Він передусім зрадив ту половинку душі, яка дарувала йому свободу. А потім зрадив 

і кохання» (Інна М.). 

Важливим відкриттям для багатьох гімназистів стало узагальнення, зроблене 

Антоном В.: «Багато перед ким невидимо постає в житті подібний вибір, і трудність 

його ще й у тому, що він – не однократний, а щоденний, повсякчасний, довічний. І 
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якщо людина має правильні духовні орієнтири, якщо вищими цінностями для неї є не 

матеріальні, а духовні, вона завжди зробить той вибір, який потрібно для її душі, для 

вічности». 

На запитання «Що становить основний зміст твору «Маруся Чурай?» Людмила 

С. відповіла: «Ліна Костенко здійснила величезну дослідницьку роботу, щоб якомога 

точніше відобразити в романі  Україну ХVІІ століття. Образ рідної землі доби 

козацьких воєн – героїчної, поруйнованої і своїми ж зрадженої – постає передусім у 

розділі «Проща», у розповіді про подорож Марусі після смерті матері на прощу до 

Києва. Після катарсисного очищення душі в розділі «Сповідь» для Марусі настає 

новий етап її буття на землі: етап духовного самопізнання, яке було неможливим без 

усвідомлення себе часткою народу, часткою України. Вітчизна тепер бачиться їй 

очима мандрівного дяка, філософія життя якого має виразно сковородинську основу: 

він так само утікає від світу. Освічений, великий патріот своєї землі, він чудово 

обізнаний з національною історією, веде зі своєю супутницею розмови про подвиги 

героїв, засуджує зрадника Ярему Вишневецького. Він бачить відірваність писемної 

культури від дійсности, її невідповідність духові часу. У його болючих зітханнях – 

усвідомлення необхідності «великої книги нашого народу» [6], яка б розказала світові 

правду про українців та Україну: 

 

Усі віки ми чуєм брязкіт зброї, 

були боги в нас і були герої, 

який нас ворог тільки не терзав! 

Але говорять: «Як руїни Трої». 

Про Київ так ніхто ще не сказав» [13, с . 146]. 

 

Відповідаючи на запитання, у чому трагедія життя Марусі Чурай, учні дійшли 

висновку: вона була народжена для пісень. Утративши  сенс життя після зради 

коханого, вона втратила  бажання творити, здатність до творчості. «Найтяжча кара 

звалася життям» [13]. 

Розмірковуючи над тим, яка з проблем усе ж є ключовою, учні відзначили, що 

головне місце у творі займає проблема «митець і суспільство». Легендарна піснярка, 

як людина незвичайна, виняткова, відчувала й глибоко переживала різне ставлення до 

себе з боку сучасників – від щирого захоплення й любові до повного нерозуміння й 

навіть агресивності до себе як до людини, що є не такою, як усі. «Таких дівок на світі 

не буває, / хіба для цього дівці голова?» [13, с. 69], – констатувала Бобренчиха. 

Ліна Костенко в центр свого твору ставить питання жертовного служіння 

співця своїй нації, навіть якщо нація не гідна поки що такого співця. Інша річ, що цей 

поет  вивищить її до свого рівня. Високе й прекрасне, віроломне й героїчне  

відкривається митцеві в багатостраждальній історії України. 
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Отже, найважливіше покликання, основне спрямування діяльности школи в 

сучасному суспільстві полягає в гуманізації й гуманітаризації освіти з метою 

формування високодуховної особистости, активного засвоєння тих норм моралі, що 

вироблені людством протягом багатовікової історії. Духовним стрижнем української 

освіти завжди була культурно-історична традиція народу, утвердження якої на 

сучасному етапі визначається як головний вектор духовного розвитку нації [14]. У 

цьому напрямі й реалізується мовно-літературна освіта. Художні твори, що 

вивчаються в основній школі, визначають національний простір української культури 

загалом, закладають у свідомості молодої людини певні культурологічно-ціннісні 

орієнтири зокрема.  

У процесі вивчення літературних творів, розвитку духовних, морально-етичних 

якостей особистості активно продовжується її мовленнєвий розвиток. 

Ознайомлення дитини з кращими зразками української літератури впливає на 

подальше становлення культуромовної особистости, долучення до багатств рідної 

мови. 

Як підсумок констатуємо, що вивчення української мови і літератури в 

основній школі забезпечує формування мовної особистости, підвищення її загального 

рівня культури, вихованости, розвиток творчого мислення, інтелектуального 

потенціалу й вироблення здорового, повноцінного світогляду. Цей процес 

ґрунтується на засадах гуманізації і гуманітаризації, передбачає аксіологічний і 

синергетичний підходи і вимагає формування різнобічних компетентностей, як 

загальнонавчальних, так і предметних. А загалом українська мова і література як 

навчальні предмети містять широкі можливості для виховання мовної особистости 

учнів основної школи. 

 

Література 

1. Дзюба І. Знаки духовної співмірності. Дивослово. 2016. №  1. С. 3 – 9. [Dziuba, I. The signs 

of spiritual balance. Dyvoslovo [inUkrainian] 

2. Кремень В. Г. Освіта і суспільство в парадигмі синергетичного мислення. Педагогіка і 

психологія. 2012. № 2.  С. 5–11. [Kremen, V.H. Education and society in the paradigm of synergetic 

thinking. Pedagogy and psychology] 

3. Чумак Т. Формування духовних якостей старшокласників у процесі вивчення літератури / 

Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя: Психолого-

педагогічні науки. Ніжин, 2011. № 5. С. 121 – 125. [Chumak, T. The formation of consciousnessof high 

school seniors during the studying of literature/ Scientific notes of Nizhyn State University named after 

Mykola Hohol. Psychological and pedagogical sciences. Nizhyn.] 

4. Фасоля А. Компетентнісно зорієнтоване навчання на уроках літератури – проблеми 

становлення. Дивослово. 2012.  № 9.  С. 2–6. [Fasolia, A. Competently oriented learning in literature 

lessons: problems of genesis. Dyvoslovo[inUkrainian] 

5. Ми Є. Були. І Будем Ми! Виховання національної самосвідомості учнів засобами 

художньої літератури: Навч.-методичний посібник / Н.Й. Волошина, Т.О. Яценко, Н.М. Логвіненко, 



Українська мова і література в школі № 70’2021 

22 

І.В. Одинець, С.О. Жила та ін. / За ред. Н.Й. Волошиної. Київ: Ленвіт, 2003. 215 с. [Weare. Were. 

Andwewillbe! Education of national consciousness of pupils by means of fiction. Training manual. Kyiv. 

Lenvit [in Ukrainian] 

6. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.2. Особистісно зорієнтований підхід: науково-

практичні засади. Київ: Либідь, 2003. 344 с. [Bekh, I.D. Charactereducation. Kyiv. Lybid [in Ukrainian] 

7. Богуш А.М. Формування мовної особистості на різних вікових етапах: монографія / 

А.М.Богуш, О. С. Трифонова, О. І. Кисільова та ін. Одеса: ПНЦАПН України, 2008. – 272 с. 

[Bohush, A.M. The formation of linguistic personality at different age stages: monograph. Odesa. PNC 

APN Ukrainy [in Ukrainian] 

8. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Інформаційний збірник та 

коментарі Монмолодьспорту України, 2012. № 4-5. С. 3–32. 

 [Statestandardofbasicandcompletegeneralsecondaryeducation. Information collection andcomments of 

Ministry of Youth and Sports of Ukraine] 

9. Чумак Т. Вивчення новелістики Олеся Гончара в світлі духовних орієнтирів письменника. 

Українська література в загальноосвітній школі. 2015.  № 4.  С. 34–37. [Chumak, T. Studying of 

novelty of OlesHonchar in the light of the spiritual orientations of the writer. Ukrainian literature in the 

secondary school] 

10. Довженко О.П. Сторінки щоденника (1941 – 1956). Київ: Вид-во гуманіт. л-ри, 2004. 384 

с. [Dovzhenko, O.P. Thepagesofthediary (1941 – 1956). Kyiv] 

11. Слоньовська О.В. Конспекти уроків з української літератури. Нове прочитання творів: 

11клас. Кам’янець-Подільський: Абетка, 2003. 640 с. [Slonovska, O.V. Summaries of lessonsin 

Ukrainian literature. New reading of compositions. Form 11. Kamianets-Podilsk. Abetka [in Ukrainian] 

12. Чумак Т. Проблема вірності і зради у творах Ліни Костенко на історичну тематику. 

Дивослово. 2011. № 7. С. 17 – 20. [Chumak, T. The problem of loyalty and betrayal in the compositions 

of Lina Kostenko on historical topics. Dyvoslovo [in Ukrainian] 

13. Костенко Л.В. Маруся Чурай: Історичний роман у віршах: для ст. шк. Київ: Веселка, 

1990. 159 с. :іл. [Kostenko, L.V. Marusia Churai: historica lnovelinverse. Kyiv. Veselka [in Ukrainian] 

14. Чумак Т. Розвиток читацьких інтересів підростаючого покоління як засіб формування 

його духовності / Українська та світова література в сучасному контексті: м-ли ІV Всеукраїнської 

науково-практичної конференції (Ніжин, 18 бер. 2015 р.) / заг. ред. Т.І. Бутурлим. Ніжин: вид. ФОП 

Лук’яненко В.В., ТПК «Орхідея», 2015. 176 с. [Chumak, T. Development of reading interests of the 

younger generation as a means of formation of its spirituality. Nizhyn. FOP Lukyanenko V.V., TPK 

"Orchid" [in Ukrainian] 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Українська мова і література в школі № 70’2021 

23 

 
 
Оксана Косінова, 
викладач української мови і літератури Відокремленого 

структурного підрозділу Новокаховського фахового коледжу 

ТДАТУ імені Д. Моторного, кандидат філологічних наук  

 

 

 

У матеріалі розкриваються особливості процесу інтермедіації у творах Ольги 

Кобилянської. Увага акцентується на тому, що письменниця застосовувала 

принципи музичної композиції та здійснювала синтез літературного та музичного 

мистецтв. 

Ключові слова: синтез, слово, музика, фортепіано, музична тема.   

 

Художній світ Ольги Кобилянської був витончено-музичним. Аналіз творів 

письменниці, в яких найбільше виявилося прагнення до синтезу різних видів 

мистецтва, переконує в тому, що вона була митцем синтетичних відчуттів. 

Надзвичайно чутливо авторка сприймала й своєрідно вводила у свої твори музику.  

За визначенням літературознавців, О. Кобилянська була «найпослідовнішим 

модерністом» в українській літературі [5, 290]. Вона змальовувала людські почуття, 

використовуючи засоби неоромантичних, імпресіоністичних та символічних 

стильових течій.  

Зародження українського неоромантизму, яскраво виявленим у творчості 

письменниці, було логічно зумовленою культурними процесами в Європі та свiтi 

необхiднiстю становлення нової української літератури.  

Імпресіонізм відкривав перед людиною зламу XIX-XX століть довколишній 

світ, сповнений переконливих прикладів співпраці, взаємопроникнення і синтезу 

мистецтв. На рівні сюжету й тематики чимало літературних творів висвітлювали 

твори інших мистецтв, постаті митців тощо. Наприклад, у XX столітті з'являється 

багато літературних творів присвячених малярству й музиці: «Чорна Пантера і Білий 

ведмідь» Володимира Винниченка, «Сім струн» Лесі Українки, музичні новели Ольги 

Кобилянської, тема митця і мистецтва стає «однією з провідних» [3, 295]. 
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XIX століття охарактеризувалося появою символізму. Проникнення в 

«ідеальний, позамежний світ завдяки інтуїції художника було, на думку символістів, 

вищою формою пізнання і протиставлялося науковому раціоналістичному методу» 

[6, 46]. Визнаючи вслід за романтиками вищою формою мистецтва музику, 

символісти наближали засоби живопису та літератури до музичних. У цій системі 

значно більше, ніж будь-коли раніше, «приділялась увага звуковій організації мови, 

про що свідчить знамените висловлювання Поля Верлена: «Музика – понад усе!» [6, 

46]. 

Читаючи твори О. Кобилянської, здогадуємось, що її покликанням і мрією була 

музика, Письменниця володіла справжнім талантом сполучати літературне й музичне 

мистецтво. Неповторним є зображення станів і настроїв героїв, які живуть музикою і, 

прагнучи «різьбити себе», віддаються її впливу. Це виразно виявляється в багатьох 

творах, серед яких «Impromptu phantasie», «Valse melancolique», «За ситуаціями» 

тощо. Переживання у творі іншого твору мистецтва, зокрема музики, — це тема, на 

якій авторка акцентує особливу увагу. 

Кобилянська відчувала душевну спорідненість з Ф. Шопеном, його музика була 

їй внутрішньо близька. Твори «Impromptu phantasie» і «Valse mеlancolique» 

письменниця «компонувала на мотиви творів Шопена, імітуючи музичну 

композицію». Тому літературознавці й музикознавці називають ці новели музичними 

(або симфонічними)» [1, 165].  

Героїня новели «Impromptu phantasie» смілива, волелюбна, не терпить 

приниження, має тонку душевну організацію, відчуваючи навколишній світ у тонах і 

барвах. Дівчина закохалась у музику з десяти років, коли почула пристрасні акорди 

від молодого чоловіка-аристократа, який налаштовував у її домі фортепіано: 

«Кождий його удар по клавішах і кождий живіший рух його електризували її та 

виводили з рівноваги… Те, що грав, була пристрасть, а як грав — зраджувало його 

яко людину…» [1, 165]. Маленька дівчина стала дорослою, але добре грати на 

фортепіано так і не навчилася. Дитячі спогади весь час жили в ній, тому вона не 

уявляла свого життя без музичного мистецтва, яке пробуджувало дивовижні відчуття: 

«Я не вчилася музики ніколи. Я ніколи не могла «Impromptu phantaіsie» сама грати!.. 

Коли чую музику — готова вмирати. Стаю тоді божевільно-відважна…» [1, 166]. 

Таке саме тонке асоціативне сприйняття музики властиве було й письменниці, 

яка в листі до О. Колесси писала, що її життя — «то нескінченний монотонний 

ноктюрн» [1, 166]. Таким чином, у цьому творі музика для головної героїні — 

найдосконаліший засіб вираження переживань, страждань, прагнень.  Новела має 

автобіографічний характер. 

Треба зауважити, що автобіографізм — важлива ознака модерністського 

моделювання уявного світу, що підкреслює вірогідність оповідуваних історій. «Valse 

mеlancolique» — твір, який є теж автобіографічним: «Cе моя історія. Більше не кажу 
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нічого» [5, 304]. Тобто в ньому письменниця відображала себе в трьох різних 

жіночих образах: Ганні, Софії та Марті. Авторка вважала музику «всезагальною 

мовою», перекладеною на мову літератури. О. Кобилянська назвала твір «нарисом», 

вкладаючи у це поняття довільний термінологічний зміст, але «мала на увазі не 

«розмір» малої епічної форми, а спорідненість характеру виконання із жанрами 

суміжних мистецтв, як-от етюд, ескіз, арабеска тощо» [4, 177]. 

Композиційно новела складається з трьох частин: «у першій  частині ведуться 

розмови про кохання, у жартівливому тоні розповідається історія художниці Ганни; у 

другій — переважає меланхолійна ніжна тональність, на тлі якої розкривається образ 

Софії Дорошенко; в останній частині підсумовують картину сумна мелодія, тріснута 

струна фортепіано й обірване життя героїні» [1, 166]. Мотив вальсу наскрізний, він 

стає лейтмотивом, щоб на його тлі «вималювати три типи жінок, споріднених 

пошуками краси й глибоко індивідуалізованих — майбутньої вчительки Марти, 

художниці Ганни й піаністки Софії» [1, 166]. 

Таким чином, «долі дівчат у новелі відтінюються звучанням меланхолійного 

вальсу: завзятого, веселого спочатку й сповненого шукання, суму, розпуки в кінці 

новели. У цьому виявилася майстерність О. Кобилянської, віддзеркалилася її чуттєва 

й зболена душа» [1, 167].  

Образ Софії Дорошенко виник не випадково. У «Балаканці про руську жінку» 

письменниця свідомо сформулювала потребу заселення простору художніх творів 

такими персонажами: «Вложіть гарну, гармонійну, інтелігентну душу в постать 

найнезначнішу, а вона вас вразить, як музика з незначного інструмента. Зовні 

неприваблива, навіть неохайна Софія захоплює Марту і Ганну  віртуозним 

виконанням етюду Фредеріка Шопена, здавалося, за сприйняттям Марти, кімната 

наша міниться. Таким чином, у жіночому артистичному товаристві сформувалося 

«викінчене тріо», репрезентоване музами малярства, музики і слова, вибудувалася 

«прекрасна утопія», ідеальний замкнений простір жіночого спілкування» [2, 87].  

Як зазначалося, кульмінаційним моментом твору стає імпровізація «Valse 

mеlancolique» Софією Дорошенко, яка компенсувала ним свою життєву й творчу 

драму, віддаючи всю душу виконанню, завершивши його «акордом несамовитого 

смутку», що викликав мертву тишу, передбачаючи фатальний фінал» [5, 302]. 

Піаністка не мала страху смерті, переконана, що «з нею замовкне вся музика моїх 

нервів і те, що здавило їх звучність» [5, 303], тому вона востаннє грала на надриві 

найвищих почуттів так, що від перенапруги лопнула струна. 

Смерть Софії у стані натхнення і невимовного болю, якого не витримав  навіть 

музичний інструмент, була для співмешканок шоком: «З того часу перестала Я в душі 

сміятися». Трагедія сталася не тому, що лопнула струна фортепіано, вона «виявилися 

лише останнім поштовхом до неминучості, зумовленої життєвими негараздами: 

байдужістю, часто ворожістю загалу до таланту. Софія постійно відчувала, що 
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неприхильний світ колись її зруйнує, тому в грі на фортепіано «оживала й 

огрівалася» [5, 303]. 

За Бахтіним, у музичній новелі «Valse mеlancolique» розгорнуто дві події: 

«подія, оповідана у творі, і подія самої оповіді; події ці відбуваються в різний час, у 

різних місцях. І водночас вони нерозривно поєднані в єдиній, але складній події, яку 

ми можемо позначити як твір у його подієвій повноті» [5, 303]. 

Доля Аглаї-Феліцітас Федоренко з найбільш «музичної», найбільш 

«симфонічної» повісті «За ситуаціями» закінчується так само трагічно, як і доля 

Софії Дорошенко з «Valse mеlancolique». Твір можна розглядати в типологічному 

ряді з творами «Музикант» Т. Шевченка, «Сліпий музикант» В. Короленка тощо, в 

яких змальовано безталання талановитих персонажів. Народжена в багатодітній 

родині, де «заучувалися з одчинених вікон соната Бетховена, штука Ліста, вправи 

Фільда, Геймера, баркароли Баха», наділена неординарним музичним талантом, вона 

інтуїтивно відчувала що світ схожий на розбите фортепіано, на якому грали її менші 

сестри та брати, байдужі своїм батькам» [5, 318]. 

 Музика, викликаючи «небесне пекло в грудях», стала сенсом життя Аглаї-

Феліцітас, тому що, крім неї, вона нічого не знала, почувалася щасливою, коли її 

«чудотворні руки» утворювали на клавішах «екзотичну квітку» [5, 318]. «Я п'яна, я 

п'яна, я упоїлася, о музика!» — так у стані ейфорії вона висловлює приголомшливе 

враження від концерту відомого піаніста професору Чорнаю, в якого невдовзі 

закохується. Музика сприяє подоланню внутрішнього безладу, впорядковує світ «у 

духовний космос, щоразу відкриваючи його в собі, не надається однозначному 

визначенню, тому що позавербальна, саме така, як її неодноразово переживала Аглая-

Феліцітас: «Її нутро грає, повний якоїсь предивної музики, що і думати забороняє» [5, 

318]. Аглая-Феліцітас, наділена «тонким емотивним інтелектом, виявила схильність 

щоразу повертатися до своєї музичної пристрасті, до «акції для своєї душі», 

видобуваючи «при роялі щохвилі інших звуків під руками. Музика щоразу в іншому 

сенсі відтворювала життєві ситуації, творчу й життєву еволюцію талановитого 

персонажа, який не просто виконує п'єсу, а трансформує її» [5, 318].  

Провокована Йоганнесом Шварцем, знесилена душевним болем, дівчина, 

ставши відомою піаністкою, «відбула своє свято, на якому в екстатичному стані 

грала, що хто бажав і хотів. Танці, поважні сонати, мазурки, одну фугу Баха і свої 

мелодії» тобто «виступила з себе», назавжди потому покинули непривітний світ» [5, 

319]. В автобіографічних листах «Про саму себе» письменниця зізналася, що 

мотивом до написання твору було глибоке враження від гри драматичної акторки 

Асти Нільсен. Водночас письменниця вклала у свою героїню «Послідні лілії своєї 

душі і молодих ще почувань» [5, 320]. 

Отже, у творах О. Кобилянської «Impromptu phantasie», «Valse mеlancolique», 

«За ситуаціями» художні образи народжені взаємодією слова й музики, тобто двома 
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типами художнього мислення – словесного й музичного. «Музична тема», органічно 

включаючись в поетику словесної творчості, призводить до нових утворень у системі 

образного світу, породжує особливу мелодійну насиченість всієї тканини художньої 

оповіді. У вищезазначених творах художній образ, народжений у результаті 

мистецького синтезу, розширює можливості асоціативних зчеплень, інтенсивніше 

трансформує художній світ поліфонічного характеру.  
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Анотація. Розглянуто особливості тестування як методу педагогічного 

контролю.  Проаналізовано дидактичні можливості середовища Moodle як 

універсального інструменту для конструювання тестів різних форм та їх 

використання з метою урізноманітнення навчальної діяльності студентів й 

контролю їхніх знань, умінь і навичок. 

Ключові слова: педагогічне тестування, методи контролю, тестове завдання, 
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Педагогічне тестування (англ. testing – випробування, дослідження) – це метод 

оцінювання знань, умінь, навчальних досягнень, компетентності учнів і студентів за 

допомогою тесту [3].  

Уже давно доведено, що тестування має низку безсумнівних переваг перед 

іншими педагогічними методами контролю:  

1) високу наукову обґрунтованість; 

2) стандартизацію;  

3) надійність і точність вимірів;  

4) можливість регулярного систематичного проведення на всіх етапах процесу 

навчання;  

5) одночасний контроль усіх студентів;  

6) усебічність (може забезпечувати повну перевірку теоретичних знань, 

практичних умінь і навичок);  

7) об’єктивність (унеможливлює суб’єктивну складову в оцінці знань);  

8) єдині критерії оцінки;  
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9) оперативність; 

10) встановлення зворотнього зв’язку зі студентами та визначення результатів 

засвоєння матеріалу; 

11) психологічний комфорт (в умовах тестування рівень екзаменаційної 

тривоги нижчий, аніж на усному іспиті);  

12) змога поєднання з іншими традиційними формами педагогічного контролю 

та сучасними освітніми технологіями тощо [2, с. 98-99]. 

Окрім того, різноманітні тестові завдання доцільно практикувати не тільки 

як контрольну форму перевірки знань, умінь і навичок студентів, але і як 

продуктивний навчальний прийом.  

Тому в умовах дистанційного та змішаного навчання надзвичайно актуальною є 

проблема організації тестування з використанням сучасних освітніх інформаційних 

технологій. Універсальним у цьому плані є середовище MOODLE (Modular Object 

Oriented Dictance Learning Environment) – система управління навчальним контентом 

(LCMS – Learning Content Management  Systems). Moodle дає змогу не тільки донести 

до студента навчальний контент, а й сформувати навчальну траєкторію вивчення 

дисципліни, організувати зворотній зв’язок у формі діалогового спілкування 

«студент-контент», «студент-викладач», «студент-студент» та забезпечити поетапний 

контроль знань [4, с.140]. 

Створення тестових завдань і конструювання тестів у дистанційному курсі 

Moodle здійснюється з допомогою інтерактивного елемента Тест, який має широкий 

діапазон засобів для урізноманітнення методик відбору знань і способів діяльності, 

нарахування балів під час оцінювання й контролю. Це дозволяє більш адекватно 

порівняно з традиційними засобами контролю діагностувати різні рівні засвоєння 

знань, сформованості умінь, навичок та особистісних якостей, які складають основу 

компетентності майбутнього фахівця [1, с. 118].  

Інструментальні засоби Moodle дають змогу створювати такі види тестових 

завдань:  

- множинний вибір (завдання на вибір однієї або декількох правильних 

відповідей);  

- на установлення відповідностей;  

- випадкового питання на відповідність; 

- на вписування короткої відповіді; 

- які передбачають відповідь у вигляді числа (з врахуванням його точності чи 

допустимого відхилення); 

- альтернативні (завдання, які передбачають відповідь 

«правильно/неправильно»);  

- відкритої форми (з можливістю додавати свій варіант розгорнутої відповіді) 

тощо. 



Українська мова і література в школі № 70’2021 

30 

Система Moodle дозволяє створювати структурований за категоріями банк 

завдань, який може неодноразово використовуватися на різних етапах вивчення 

навчальної дисципліни. Викладач має можливість додавати тест із банку, вказуючи 

конкретне завдання або ж методом випадкового вибору. Система автоматично змінює 

як послідовність запитань, так і порядок варіантів відповідей до тестових завдань. Це 

дає можливість формувати унікальні варіанти тесту для кожного студента, 

обумовлює широку варіативність тестів та виключає можливість списування під час 

проведення контролю.  

Цікаво, що система Moodle має вбудований аналізатор, за допомогою якого 

після проведених тестувань розраховуються статистичні характеристики тестових 

завдань, зокрема % правильних відповідей, кількість студентів за діапазонами 

оцінювання тощо.  

Отже, тестування в середовищі Moodle є універсальним педагогічним 

інструментом, що використовується в сучасній системі освіти. 
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Нагальною проблемою сьогодення є впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у навчальний процес, що сприяють переходу від 

механічного засвоєння здобувачами освіти знань до формування вмінь та навичок 

самостійно здобувати знання.  

Інформатизація суспільства нині розглядається як глобальний соціальний 

процес, особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності у сфері 

суспільного виробництва є збирання, оброблення, передавання, використання, 

продукування інформації, що здійснюється на основі сучасних засобів 

мікропроцесорної й обчислювальної техніки, а також різноманітних засобів 

інформаційної взаємодії й обміну [2]. 

Якщо раніше викладачі-філологи використовували ІКТ у навчально-виховному 

процесі фрагментарно, то в сучасних реаліях дистанційної освіти, а в недалекому 

майбутньому – змішаної, йдеться про активне використання, без якого взагалі 

неможливо уявити навчання. Тож на педагога покладена важлива місія: забезпечення 

освітніх послуг в умовах надзвичайної ситуації в країні, а також якісна підготовка до 

ЗНО. 
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Учені довели, що найбільш ефективно діє на людину та інформація, яка 

впливає на кілька органів чуття. Саме такими є інформаційно-комунікаційні 

технології (ІКТ). 

Дослідженням проблеми впровадження ІКТ у загальноосвітніх навчальних 

закладах займалися як вітчизняні, так і зарубіжні науковці: В. Ю. Биков, 

М. І. Жалдак, О. В. Клочко, Н. В. Морзе, М. М. Пошукова, О. В. Співаковський, 

О. М. Спірін, Ч. Ведемейєр, Гж. Кєдрович, М. Мур та ін. У їхніх працях 

проаналізовані сучасні процеси інформатизації суспільства, проблеми впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес, організаційно-

педагогічні засади дистанційного навчання тощо. 

Педагог, який використовує ІКТ, має навчити здобувачів освіти знаходити 

інформацію, швидко та ефективно її аналізувати. Одним із продуктивних прийомів 

ІКТ, які використовуємо на заняттях  української літератури з метою якісної 

підготовки до ЗНО,  є інтелект-карти. 

Інтелектуальні карти – це унікальна технологія роботи з інформацією, спосіб 

зображення процесу загального системного мислення за допомогою схем і образів, а 

також це засіб для розв’язання завдань та підвищення якості навчання (так звані 

ментальні карти, карти пам’яті ( mindmaр). 

І-карти – розробка Тоні Бьюзена, відомого англійського письменника, лектора й 

консультанта з питань інтелекту, психології навчання і проблем мислення. В основу 

створення інтелект-карт покладено принцип радіального мислення (асоціативне 

мислення). Вихідною точкою є центральний образ. Від нього в усіх напрямках 

будуються промені. Над променями пишуть ключові слова або малюють образи, які 

з’єднуються між собою лініями. 

Використання технології інтелект-карт на заняттях із української літератури 

дозволяє організувати процес засвоєння від первинного сприйняття літературного 

явища до глибокого розуміння та практичного використання у власному житті, що 

стає основою формування літературної, мовної та мовленнєвої компетентностей 

здобувачів освіти. 

При складанні І-карти працюють обидві півкулі головного мозку, оскільки в 

процесі їх побудови бере участь більшість каналів сприйняття. При використанні 

схем, аналізі інформації у нас працює ліва півкуля, яка відповідає за логіку. Якщо 

починаємо добирати малюнки (графічні образи) відповідно до слів, розміщених на 

гілках інтелект-карти, то активізуються нові розумові процеси, які до цього не були 

задіяні. До роботи лівої півкулі мозку підключається права півкуля, що відповідає за 

образи. Так зв’язується робота обох півкуль – від асоціацій до логіки і навпаки. У 

цьому важлива перевага інтелект-карт. 

За допомогою ІКТ на заняттях української літератури реалізуються такі головні 

дидактичні функції: комунікативна, розвивальна, дослідницька, пізнавальна. Так, при 
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закріпленні матеріалу з теми «Життєвий і творчий шлях І. Франка» здобувачі освіти 

колективно чи самостійно створюють на інтерактивній дошці інтелект-карту з 

готових елементів і розміщують малюнки, виконуючи завдання до кожної з підтем і 

додаючи нові «гілки», малюнки, символи. Така робота сприяє повторенню матеріалу, 

запам’ятовуванню портретів письменника, оскільки в тестових завданнях ЗНО є 

питання: «На фото зображено автора твору ….» і здобувачі освіти мають вказати 

правильний варіант твору. Такі інтелект-карти можна зробити до матеріалу про життя 

та творчість будь-якого письменника. 

Також під час підготовки до ЗНО з теми «Літературні напрями, стилі, течії» 

можна зобразити вивчений матеріал у вигляді карти пам’яті, де систематизувати 

значний обсяг матеріалу, що дасть змогу швидко та якісно повторити (декому й 

вивчити) не лише літературні напрями, але й твори, які до них належать. Вивчаючи 

тему «Літературні угруповання, школи, об’єднання», доцільно підготувати ментальну 

карту, що дасть змогу охопити матеріал не одного розділу, що вивчався.  

В умовах змішаного навчання на допомогу прийдуть творчі домашні завдання: 

складання інтелект-карт з метою якісної підготовки до успішного складання ЗНО з 

української літератури.  

Застосування інтелект-карт скорочує час на виконання будь-якої діяльності, 

підсилює мисленнєву діяльність, а також розвиває вміння зосереджувати й 

отримувати задоволення від власної діяльності. 

Щоб створити І-карту, можна скористатися найпопулярнішими програмами: 

FreeMind, MindMeister, MindNode, Соggle, Bubble. 

Отже, застосування інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях 

української літератури сприяє розвитку креативності мислення, формуванню 

комунікативної компетентності в процесі групової діяльності, зміцненню 

загальнонавчальних умінь, пов’язаних зі сприйняттям, переробкою та обміном 

інформацією, покращенню видів пам’яті (короткочасної, довготривалої, образної, 

зорової тощо), прискоренню процесу навчання, формуванню організаційних умінь, а 

головне – якісній підготовці до ЗНО. 
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Анотація. У статті розглянуто питання особливості дистанційного 

навчання, діяльнісного підходу як інструменту упровадження компетентнісної 

парадигми освіти й оновленого змісту державних стандартів в умовах 

дистанційного навчання, обґрунтовано необхідність принципово нового підходу до 

проєктування навчального заняття з точки зору переорієнтації освітнього процесу 

від пояснювально-ілюстративного до самостійного, продуктивного із урахуванням 

психофізіологічних особливостей сучасного покоління студентів. 

Ключові слова: дистанційна освіта, діяльнісний підхід, суб’єкт навчальної 

діяльності, компетентності. 

 

Запровадження системи дистанційного навчання (особливої форми організації 

освітньо-виховного процесу, яка базується на використанні новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій та забезпечує інтерактивно-інформаційну взаємодію між 

усіма учасниками освітньої діяльності незалежно від місця їх знаходження) змусило 

викладачів усвідомити, що спосіб та специфіка подачі навчального матеріалу й 

форми взаємодії зі студентами суттєво відрізняються від традиційних завдяки новим 

можливостям інформаційного середовища. Методичні матеріали для дистанційного 

вивчення повинні бути спрямовані на самостійний розвиток комунікативної 

компетенції студентів, набуття та тренування всіх необхідних лінгвістичних навичок, 

забезпечувати необхідні умови для засвоєння мовного матеріалу з подальшим 

практичним використанням, спонукати до активного творчого пошуку. 

Водночас у сучасному світі здатність генерувати, використовувати та 

поширювати нові знання набуває особливої ваги та стає однією з головних умов 

розвитку особистості. У зв’язку з цим актуальною є проблема підготовки майбутніх 

фахівців, які будуть конкурентоспроможними в професійній діяльності, що вимагає 
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від викладачів переглянути змістову складову навчального матеріалу з урахуванням 

психологічних особливостей сучасного покоління студентів, а також видозмінити 

формат його викладу.  

На відміну від традиційного навчання, в моделі комп’ютеризованого навчання 

студенти – не лише об’єкти навчального процесу, а і його активні учасники: студент 

вибирає для себе цілі навчальної діяльності й шляхи для їх досягнення; бере участь у 

спільній дослідницькій діяльності; є учасником створення інформаційного освітнього 

середовища в предметній сфері [2, с. 67]. 

Щоб студенти були справді суб’єктами навчального процесу, могли розкрити 

творчий потенціал, виявити особистісні якості, навчання повинне бути діяльнісним, 

тобто спрямованим на розвиток ключових компетентностей особистості, 

застосування теоретичних знань на практиці, формування здібностей до самоосвіти й 

командної роботи, успішну інтеграцію в соціум і професійну самореалізацію. 

Студент не лише залучений до активної роботи, а й відчуває причетність до 

інформаційного освітнього середовища, в якому вона здійснюється.  

Відкритість і доступність будь-яких джерел навчальної інформації створює 

умови для реалізації ситуації, коли діяльність найбільш активних студентів 

обумовлює формування нових елементів змісту електронних освітніх ресурсів, на 

базі яких відбувається навчання всіх бажаючих. 

Обсяг навчального матеріалу не повинен містити зайву інформацію, проте це 

досягається не лише за рахунок його скорочення, а й зміни структури та концентрації 

уваги. Сучасні молоді люди не можуть тривалий час зосереджуватися на чомусь 

одному, не здатні сприймати довгі повідомлення й погано усвідомлюють 

фундаменталізм знань. Більшість з них вважають, що за необхідності потрібно просто 

«загуглити» або запитати на професійному сайті. Вони прагнуть до швидкого 

результату й не розуміють, навіщо потрібно інтенсивно вчитися, записувати й 

заучувати великий обсяг інформації [1]. 

Сучасне покоління студентів не піддається примусу, їх єдиною і головною 

мотивацією є виключно інтерес – саме він мобілізує можливості, забезпечує увагу, 

краще розуміння й запам’ятовування. Навчальний матеріал не може бути засвоєний, 

якщо він не цікавий і не має усвідомленої здобувачем необхідності. Тому виникає 

нагальна проблема у постійному розкритті студентам значення матеріалу, що 

вивчається на різних етапах навчання. Розуміння важливості одержаної навчальної 

інформації досягається роз’ясненням того, що вона дає студентові, де і як він може 

нею скористатися у своєму подальшому житті та професійній діяльності. Мотивація 

буде набагато вищою, якщо цілі навчання і план дій вироблені самими студентами. 

Серед найбільш ефективних методичних прийомів збудження й утримання 

інтересу студентів можна виокремити застосування наочності, емоційності, ефекту 

парадоксальності, здивування; можливості моделювання явищ, інтеграція гіпертексту 
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й мультимедіа (об’єднання аудіо-, відео й анімаційних ефектів) у єдину презентацію 

дозволяють зробити викладання навчального матеріалу яскравим і переконливим, а 

участь студентів у її виготовлені демонструє певний спосіб роботи з мовним 

матеріалом, тобто формує мовну й мовленнєву компетенцію. Самостійна робота 

студентів полягає в пошуку матеріалів, ілюстрацій, схем, цікавих фактів, фотографій, 

які дають змогу повністю розкрити навчальну тему. 

Діяльнісний підхід реалізується через конкретизацію (перехід від абстракції і 

теорії до конкретних подій, узятих із практичного життя); персоніфікацію (прийоми 

звертання до особистісного досвіду студентів, персональні звертання до студента під 

час онлайн-спілкування); співучасть (спільну роботу студента й викладача в процесі 

пошуку відповідей на проблемні ситуації, залучення студентів до розв’язання 

практичних завдань); активізацію самостійної роботи та творчого пошуку. Під час 

дистанційного навчання буває важко перевірити, чи справді завдання виконано 

самостійно. Вирішити ситуацію допоможуть завдання, які потребують додаткового 

пояснення – не просто надсилати роботу, а, наприклад, додавати короткі відео чи 

голосові повідомлення, в яких студенти пояснюють своє бачення правильної 

відповіді. Також цей прийом допоможе потренувати навички комунікації та 

самопрезентації учнів. 

Додатковою перевагою дистанційного навчання, зокрема і з сервісами Google, є 

можливість розв’язати проблему мобільних телефонів, адже воно передбачає не 

заборону, а, навпаки, їх залучення до навчального процесу. 

Інформаційне наповнення дистанційного навчання, що спирається на 

інформаційні й комунікаційні технології, допомагає зробити навчальний процес 

активним, спрямованим на здобуття й конструювання власного знання через 

самостійну пізнавальну діяльність студентів. Сучасна педагогіка використовує термін 

«реверсивне наставництво» – йдеться не тільки про те, що молодше покоління навчає 

старше; за такою формою взаємодії обидві сторони змушені виходити із зони 

комфорту та думати, працювати й навчатися по-новому, толерантно водночас 

сприймаючи вікові та комунікативні особливості один одного. 
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В умовах реформування та інтеграції вищої освіти в Україні до міжнародної 

освітньої системи пошук інноваційних підходів до процесу навчання набуває 

особливої актуальності. Традиційні методи навчання в ізольованому вигляді уже не 

витримують конкуренції з інноваційно-технологічними підходами та не вирішують 

виклики сьогодення, коли завданням вищої освіти є формування 

конкурентоспроможного спеціаліста з високим мотиваційним компонентом, 

нестандартним мисленням, готовністю сприймати і опановувати нові технології у 

відповідності до вимог часу та приймати креативні рішення. Інформаційна 

насиченість сучасного світу вимагає спеціальної підготовки навчального матеріалу 

перед його викладом студентам. Саме візуалізація передбачає ущільнення інформації, 

тобто представлення її в компактному та зручному для використання вигляді. 

Термін «візуалізація» походить від лат. visualis – сприймається візуально, 

наочно. Вербицький А.А. дає таке визначення: «Процес візуалізації – це згортання 

розумових змістів у наочний образ; бувши сприйнятим, образ може бути розгорнутий 

і служити опорою розумових і практичних дій» [1, с.36]. 

Візуалізація робить складний навчальний матеріал зрозумілим, доступним для 

усвідомлення, сприяє неформальному засвоєнню студентами змісту навчання. 

Сьогодні відома значна кількість візуальних засобів передачі інформації: дошка, 

схеми та мультимедійний проектор, магнітні та шпилькові дошки, демонстраційні 

моделі, екран /монітор комп'ютера, інтерактивна дошка. 

Викладач у своїй роботі може звертатися не лише до лекції-інформації, а й до 

таких видів, як лекція-візуалізація, лекція-презентація, інтерактивна та проблемна 
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лекція. Лекція-візуалізація має таку саму структуру, що і звичайна лекція, проте 

передбачає подання основного змісту навчального матеріалу в наочній формі, тобто 

за допомогою анімації, відеоряду, слайдів, малюнків, схем тощо. Під час проведення 

лекції-візуалізації студенти не є пасивними слухачами, а беруть активну участь у 

вирішенні проблемної ситуації. 

Лекції-презентації (презентацію визначають як «набір карток-слайдів з певної 

теми, які зберігаються у файлі спеціального формату») створюють таке навчальне 

середовище, в якому студент одночасно виступає читачем, слухачем і глядачем, а 

також позитивну емоційну атмосферу для сприймання, запам'ятовування та 

відтворення навчальної інформації, максимальної активізації студентів. 

Завдання педагога полягає в тому, щоб складне зрозумілим, громіздке 

компактним, тривале – лаконічним, фрагментарне – цілим. Навчальний матеріал 

«стискається» шляхом додаткового кодування, укрупнення та структурування. 

Виходить образно-графічна наочність цілісного дидактичного курсу, його просторова 

структурно-аналітична модель, в якій в умовному зображенні вміщено важливу 

узагальнену і систематизовану інформацію. 

«Стиснення» і візуалізація навчальної інформації можуть бути реалізовані 

різними методичними прийомами. Знаково-символьні зображення блоку навчальної 

інформації мають різні назви: системні опорні конспекти (В. Шаталов), блок-схеми 

(С. Чошанов), граф-схеми (П. Ерднієв), фрейми (М. Мінський), карти пам'яті 

(Т. Бьюзен), логічні моделі (В. Штейнберг) тощо. 

Карти пам'яті (головна ідея розміщена в центрі, а основні теми, пов'язані з нею, 

розходяться від центру у вигляді відгалужень) можуть бути рекомендовані під час 

планування або організації діяльності, наприклад, так можна подати запис 

інструктажу студентів перед початком практичної роботи. 

Карти знань (ментальні карти, карти розуму) використовуються для створення, 

візуалізації, структуризації і класифікації ідей, а також як засіб для навчання, 

організації, розв'язання задач, ухвалення рішень. Реалізуються у вигляді діаграми, на 

якій зображені слова, ідеї, завдання, зв'язані гілками, що відходять від центрального 

поняття або ідеї. На заняттях інтелектуальні карти доречно використовувати на етапі 

актуалізації опорних знань, умінь та навичок. Адже специфіка викладання 

української мови у коледжах передбачає наявність теоретичного фактажу зі школи, 

без якого неможливе сприйняття нового матеріалу. Студенти повинні знати та 

розуміти основні терміни, орієнтуватися у рівнях мовної структури, які пов'язані між 

собою (наприклад, послідовність розбору речення). На заняттях української 

літератури ментальні карти доцільно застосовувати на етапі закріплення пройденого 

матеріалу. Вони підходять і для запам'ятовування великих обсягів інформації, і 

структурування прочитаного твору та його аналізу, і запам'ятовування основних 
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фактів і слів, аналізування подій, характеристики образів, визначення проблематики 

тощо. 

Серед новітніх методів візуалізації – хмара тегів або хмара слів, тобто візуальне 

відтворення списку слів, міток чи категорій на єдиному спільному зображенні. За 

допомогою таких хмар можна візуалізувати термінологію з певної теми у більш 

наочний спосіб. 

Новітній метод поєднання текстової та графічної інформації, коли мова оратора 

ілюструється «на льоту» малюнками на дошці (або аркуші паперу), отримав назву 

«скрайбінг», що в перекладі з англ. означає «робити нариси». Оскільки людський 

мозок мислить мовою малюнків, образів, то якщо відображати своє мовлення в 

малюнках паралельно з доповіддю, цей процес буде набагато цікавішим навіть за 

звичайне відео. І ще скрайбпрезентації надають змогу акцентувати увагу студентів на 

ключових поняттях та встановлювати взаємозв'язки між ними. 

Основні види скрайбінгу – фасилітація та відеоскрайбінг. Скрайбінг-

фасилітація (від англ. facilitate — допомагати, полегшувати) — це переклад 

інформації зі словесної форми у візуальну та фіксування її у режимі реального часу 

різними символами, зображеннями, графіками, малюнками (приклад – робота 

викладача під час пояснення нового матеріалу з крейдою в руках). Найпоширеніші 

види відеоскрайбінгу — мальований (схеми та малюнки зроблені від руки на будь-

якій поверхні), аплікаційний (на фон наклеюються чи накладаються готові 

зображення), магнітний (зображення закріплюються на поверхні за допомогою 

магнітів) та онлайн-скрайбінг (при створенні використовуються спеціальні програми, 

наприклад PowToon. VideoScribe). Серед переваг скрайбінгу – лаконічність, 

яскравість, інформативність, доступність та креативність представлення інформації. 

Таким чином, візуалізація інформації в процесі викладання привертає увагу до 

повідомлення, підвищує рівень засвоєння знань, прискорює їх сприйняття. Вона дає 

змогу створити проблемну ситуацію, розв’язання якої відбувається на основі аналізу, 

синтезу, узагальнення, згортання або розгортання інформації, тобто з включенням 

активної розумової діяльності. Зміст навчальної дисципліни і ступінь абстракції її 

основних понять впливають на вибір форми візуалізації. 
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«Мій Чернігів» – завершальний текст прозової збірки Г. Арсенич-Баран «Хіба 

буває багато любови?» [1, с. 379 – 380]. Йому передує знакове біографічне оповідання 

«Мій Березів». Як відомо, укладаючи збірку, автор завжди визначає певні її домінанти – 

так звані сильні позиції тексту (це передовсім перший і останній твір). Можемо 

стверджувати, що «Мій Чернігів» – це частина авторського «я» письменниці, носій її 

авторської психології. 

Аналізований текст – довершена епічна замальовка-зізнання ліричної героїні в 

любові до Чернігова – міста, яке подароване їй долею. За інформативністю «Мій 

Чернігів» – комбінований текст, що органічно поєднує три типи мовлення: роздум, 

розповідь та опис. Медитативний різновид, який підпорядковує елементи двох інших 

типів, свідомо був обраний домінантним, позаяк відбиває загальний задум авторки 

передати емоційний стан ліричної героїні, відтворити найтонші порухи її душі.  

Роздум як функціонально-смисловий тип мовлення найбільш повно виявляється 

на синтаксичному рівні. Починається текст риторичними запитаннями філософського 

змісту, що привертають увагу читача: Чи можна противитися долі? А чи й треба? [1, 

с.379]. Синтаксичний малюнок фрази Г. Арсенич-Баран плавно переходить від 

початкових коротких речень до розлогих складних, почасти багатокомпонентних 

структур – складнопідрядних речень із кількома підрядними з однорідною 

супідрядністю, скажімо: Я люблю його за те, що подарував мені рожеве диво мого 

життя – П’ятницьку церкву, за те, що звів мене з найкращими своїми людьми (то 

найкращі люди свого часу, сіль землі), за те, що дав змогу занурюватися в підземелля 

Антонієвих печер, за те, що подарував миті віртуального спілкування з Коцюбинським і 

реального – з його нащадками, за те, що на стародавньому Валу я впірнула у велич свого 

народу, за те... [1, с. 379]. Нанизування однотипних підрядних частин є яскравим 

прикладом висхідної градації, котра допомагає передати емоційну піднесеність ліричної 

героїні, що є своєрідною експресивною кульмінаційною точкою  твору, а  синтаксичний 

обрив, пунктуаційно оформлений крапками, змушує вдумливого читача подумки 
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продовжити перелік аргументів, залучає кожного з нас до творчого діалогу з авторкою. 

Як бачимо, синтаксичні структури в аналізованому тексті Г. Арсенич-Баран виконують 

передовсім зображувальну функцію, формуючи, за словами С.Я. Єрмоленко, «лірично-

психологічну авторську оповідь» [3, с. 179 – 202]. 

  Виразними є також морфологічні стилістичні засоби. Скажімо, в аналізованому 

тексті конотації інтимності набуває присвійний займенник мій, порівняймо: мій 

Чернігів, мої душевні порухи,  рожеве диво мого життя, закохали мене в мого велета, 

мужа. Особовий займенник я є словесно-мовленнєвим вираженням образу авторки, її 

ліричного я, завдяки чому текст набуває автобіографічного звучання, як-от: я в’їхала в 

цей древній град, я покохала його, я інтуїтивно … відчула його трепетну силу й млосну 

залюбленість його обіймів, … але я дуже хотіла, щоб він відгукнувся на мої душевні 

порухи, я пішла, бо давно його кохала; я ввійшла до нього й не хочу покидати його, я 

люблю його,  я впірнула у велич свого народу. Своєрідне ядро функційно-тематичного 

поля темпоральності в тексті Г. Арсенич-Баран «Мій Чернігів» утворене завдяки 

мікросистемі видо-часових форм дієслів. Це передовсім семантичний варіант 

минулого часу, що є граматичною домінантою, скажімо: виникали, спочивав, тримав, 

було,  здавалися, хотіла, виявляв, кохала, знала (дієслова недоконаного виду); в’їхала, 

розкидав, відчула, почав, простягнув, ввійшла, подарував, звів, впірнула, відігрів, 

закохали, сказав, пішла, відгукнувся (дієслівні форми доконаного виду). Серед них є 

форми із семантикою слухового, зорового та внутрішнього сприймання, а також 

мовлення й мислення. За їх допомогою Г. Арсенич-Баран формує роздум та опис 

зовнішнього середовища та внутрішнього стану ліричної героїні. Дієслова 

теперішнього часу, котрі позначають дію, яка відбувається в момент мовлення, ужиті 

в аналізованому тексті спорадично, порівняймо: не знаю,  не хочу, люблю. 

Нелокалізованість дії в часі передано за допомогою форми так званого теперішнього 

неозначеного (Так закохуються молоді дівчата в зрілих мудрих мужів) та інфінітива, 

як-от: Чи можна противитися долі? [1, с. 379].  Зауважмо, що це не стосується 

неозначеної форми дієслова в поєднанні з допоміжним фазовим чи модальним 

дієсловом у складеному дієслівному присудку:  почав відгукуватися, можна було 

розрізнити, не змогла б пережити, не хочу покидати. Своєрідним часовим маркером 

аналізованої прозової мініатюри виступає прикметник у словосполученні липнева 

спека. Він сигналізує про те, що перше знайомство ліричної героїні з Черніговом 

відбулося влітку, у липні. 

Різноманітною є і лексична канва аналізованого тексту. У масив загальновживаної 

лексики вдало вплетені архаїзми, порівняймо: застаріле муж (у значенні воїн), древній 

град (місто), рамена (плечі), рать (бій). Ці старослов’янізми виконують виразну 

стилістичну роль: надають висловлюванню урочистості, піднесеності, підкреслюють 

небуденність ситуації першої зустрічі ліричної героїні з тисячолітнім Черніговом. 

Продуктивною є також абстрактна лексика. Це передовсім назви почуттів (іменники 

кохання, байдужість, ігнорація, залюбленість, захоплення, доля, спілкування, велич, 
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флірт). Стилістично вмотивованими є повтори ключових слів, порівняймо: Так 

закохуються молоді дівчата в зрілих мудрих мужів. Цей муж був сильний, але й 

ніжний…; Не знаю, чи відчув це муж-велетень, але я дуже хотіла, щоб він відгукнувся 

на мої душевні порухи. І з часом він почав відгукуватися…; Я люблю його за те, … що 

звів мене з найкращими своїми людьми (то найкращі люди свого часу, сіль землі) [1, 

с. 379]. Висхідна лінія лексичних повторів  ритмізує прозове мовлення Г. Арсенич-

Баран. 

Цікава й тропіка тексту. Постійні та індивідуально-авторські епітети (древній 

град, зрілий мудрий муж, тремтливі споруди, різнобарвні й тендітні метелики, 

неоперена дівчинка-недоліток, трепетна сила, млосна залюбленість … обіймів, 

рожеве диво, осклілий … ранок, обледенілий світ,  молоді руки та ін.) увиразнюють 

ключові образи епічної мініатюри Г. Арсенич-Баран, передають  ставлення ліричної 

героїні до міста Чернігова та чернігівців. Промовистими є також порівняння, 

порівняймо: він [Чернігів], ніби велетень після раті, спочивав; я інтуїтивно, як та 

справді неоперена дівчинка-недоліток, відчула… [1, с. 379].  

Простежмо, як Г. В. Арсенич-Баран розкриває провідний образ оповідання, 

окреслений заголовком, що виконує важливу ідейно-семантичну роль.  Ефекту 

таємничості надають описові (древній град, він, муж, муж-велетень) й порівняльні 

конструкції (ніби велетень після раті), топонімічні елементи (деснянські пагорби), назви 

архітектурних споруд, котрі виконують роль своєрідних маркерів Чернігова 

(П’ятницька церква, Антонієві печери, стародавній Вал, могила Михайла 

Коцюбинського). Крім заголовка, у самому тексті назву міста вжито лише один раз – в 

останньому реченні: Дякую тим молодим рукам, бо вони ще більше закохали мене в мого 

велета, мужа, у мій Чернігів [1, с. 380]. Заголовок і кінцівка  – вступний і заключний 

акорди художньо довершеної партитури аналізованого твору  – містять повний повтор 

важливого словосполучення «мій Чернігів» і створюють своєрідне обрамлення (кільце), 

акцентуючи увагу читача на ключовому образі  [4, с. 143]. Як бачимо, просаподосис 

виконує в тексті Г. Арсенич-Баран як стилістичну, так і сюжетну роль.  

Дбаючи про формування національної свідомості здобувачів освіти на уроках 

словесності, учителі української мови та літератури повинні ознайомлювати їх із 

кращими, довершеними в змістовому й стилістичному аспектах текстами. На нашу 

думку, «Мій Чернігів» Г. В. Арсенич-Баран – взірець такого твору. Не випадково ми, 

автори навчального посібника «Пунктуаційний тренажер» [2], пропонуємо його учням 

для пунктуаційного аналізу.   

Література 
1. Арсенич-Баран Г. В. Хіба буває багато любови? Оповідання, новели. Чернігів: Десна 

Поліграф, 2019. 384 с. 

2. Бронзенко Т. А., Шевченко С. П. Пунктуаційний тренажер: навч. посіб. Видання друге, 

доповнене й перероблене. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 277 с  

3. Єрмоленко С. Я. Синтаксис і стилістична семантика. Київ : Наукова думка, 1982. 209 с. 

4. Словник тропів і стилістичних фігур / автор-укладач В. Ф. Святовець. Київ : ВЦ «Академія», 

2011. 176 с. 
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ХХІ століття з його особливими реаліями життя поставило перед педагогами 

питання нової якості освіти, щоб сучасна людина повноцінно жила, проєктувала своє 

майбутнє, була мобільною, творчою, активною, здатною до самовдосконалення, 

самовиховання, самоосвіти. Акмеологічні технології, що поєднують у собі 

філософський, соціальний, психологічний і педагогічний аспекти, спрямовані на 

формування та розвиток саме такої особистості. 

Навчальна діяльність на уроках української мови та літератури має на меті не 

лише забезпечувати учня знаннями, а й удосконалювати його як особистість. 

Використовуючи у своїй діяльності акметехнології, педагог спрямовує людину, яка 

зростає, на ситуацію успіху, формування позитивної мотивації до пізнання, високі 

досягнення в навчанні. 

Упровадження акмеологічних технологій дає можливість побудувати структуру 

сучасного уроку, сприяє досягненню певного стандарту освіти та дає змогу створити 

атмосферу креативності під час освітнього процесу. 

До Вашої уваги пропоную конспект уроку літератури рідного краю, де представлено 

використання акмеологічних прийомів навчання. 

 

Тема. МИХАЙЛО ТКАЧ «ГІРКА ЯГОДА КАЛИНИ»  

Мета:  

- поглибити знання учнів про життєвий і творчий шлях М. Ткача;  

- опрацювати ідейно-художній зміст повісті «Гірка ягода калини», з’ясувати її 

тематичне спрямування та проблематику;  

- розвивати критичне мислення, творчі здібності, культуру зв’язного мовлення, 

уяву, уміння грамотно висловлювати власні думки, робити висновки; 
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- виховувати любов до рідного краю, шанобливе ставлення до митців слова. 

Форма проведення: урок літератури рідного краю. 

Обладнання: виставка творів Михайла Ткача, дидактичний матеріал, презентація, 

музичний супровід. 

 

ХІД УРОКУ 

 

М. Ткач – майстер української прози. 

Роман Кухарчук 

І. Організаційна частина 

(Звучить тиха лірична мелодія) 

1. Слово вчителя (Слайд 1) 

 

 
 

Сьогодні в нас незвичайний урок, сьогодні в нас – подорож, подорож чарівною 

країною Художнього Слова. Ми будемо мандрувати літературними стежками землі, 

оспіваної сотнями поколінь, що народила та виростила талановитих людей, творців 

краси та мистецтва. З роси й води черпали вони снагу та силу, немов вростали 

корінням у рідну землю й розстилали красу свого таланту, що розквітав на славу 

землі, що дала їм життя… Вони віддали Батьківщині все: і талант, і душу, і любов. Це 

люди, відомі далеко за межами Чернігівщини, але їхні постаті, безперечно, попри все, 

навічно належать історії. Наші письменники-земляки – це краса та гордість рідного 

краю, тому ми не могли залишити поза увагою людей, які творять нашу історію. 
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ІІ. Евокація 

1. Бесіда (Слайд 2) 

 

 
- Пригадайте, кого з поетів рідного краю ви знаєте? 

- Хто з митців відвідував гімназійні засідання літературної студії 

«Пролісок»? 

- Чим запам’яталися вам ці зустрічі? 

- Подивіться уважно на нашого гостя, на слайд. Чи впізнаєте ви цього 

чоловіка? (Слайд 3) 

- Що вам уже відомо про М. Ткача?  
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2. Робота з епіграфом. 

 

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку. Мотивація навчальної діяльності 

1. Слово вчителя. 

Наш урок, як ви вже зрозуміли, буде присвячено літературі рідного краю. 

Подорожуючи, будемо говорити про творчість Михайла Ткача, зокрема  його твір 

«Гірка ягода калини». 

2. «Дерево очікувань» (Робота в групах) 

У вас на партах є  листочки, на яких треба написати мету та завдання, які ви 

ставите перед собою на цьому занятті (метод «Мозковий штурм»). 

Аналізуючи ваші записи, зауважуємо, що сьогодні ми більш детально 

ознайомимось із життєвим і творчим шляхом нашого земляка, дізнаємось цікаві 

факти його біографії, поділимось враженнями від зустрічей, проаналізуємо твір 

«Гірка ягода калини» і, найголовніше, отримаємо чимало позитивних емоцій від 

заняття, переконуючись у правдивості слів Романа Кухарука. 

 

ІV. Побудова знань 

1. Слово вчителя. 

Щоб зрозуміти почуття, переживання митця, необхідно ознайомитись із його життям, 

бо творчість будь-якого письменника невіддільна від його особистого життя. 

Безперечно, найбільш правдиво та відверто розповісти про свої життєві дороги зможе 

лише сам письменник. Тож робимо першу зупинку – «Біографічну» (Слайд 4). До 

слова запрошуємо Михайла Михайловича Ткача. 
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2. Розповідь автора про своє життя (Слайди 5-6).  

 

 
 

 

 

 

3. Слово вчителя. 

Саме 19 день вересня подарував нам чудовий скарб – творчість Михайла Ткача. 

Тож пропоную зробити наступну зупинку – «Критичну» (Слайд 7). 
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(Удома учні виконували випереджальне завдання: знайти вислови видатних 

науковців-літературознавців про творчість М. М. Ткача, користуючись додатковою 

літературою, періодикою) 

4. Виступи учнів. 

5. Слово вчителя. 

Оскільки Михайло Михайлович неодноразово відвідував засідання нашої 

літературної студії, то учні підготували відгуки на тему «Мій Михайло Ткач» 

(завдання високого рівня складності). Надаємо слово вам, літстудійці. 

6. Виступи учнів. 

7. Слово вчителя. 

Саме таким ми знаємо Михайла Михайловича, письменника, що є не байдужим 

до проблем сучасного життя. У нашому класі є учениця, яка пише наукову роботу за 

творчістю Михайла Ткача, досліджує тематичне розмаїття його прози. Тож зробімо 

третю зупинку, що має назву «Проблемно-тематична» (Слайд 8). Для нашої зустрічі 

підготовлено невеликий виступ – «Проблема села очима Михайла Ткача». 

 

 
 

8. Доповідь учениці. 

Одним із творів, що зображує життя селян, є повість «Гірка ягода калини». 

Події твору відбуваються на Чернігівщині, у селі Снов’янка, а головними героями є 

звичайна сільська молодь. 

 

V. Осмислення знань, умінь 

1. Слово вчителя. 

Пропоную зробити зупинку під назвою «Дослідницька» (Слайд 9). 
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Клас поділено на групи: 

І. Літстудійці  

ІІ. Літературознавці  

ІІІ. Літературні критики.  

Окрему групу становлять журналісти, які будуть працювати за методом 

«Запитай у автора», готуючи питання для інтерв’ю. 

Вам необхідно виконати такі завдання: 

Група «Літстудійці»: висловіть свої враження від прочитаного твору шляхом 

складання сенкану або акровірша. 

Група «Літературознавці»: визначте жанрову приналежність твору, тематику та 

ідейне спрямування. 

Група «Літературні критики»: дайте відповідь на запитання: 

1) Що характерно для образів Данила та Софії? 

2) Чому між молодими людьми не було порозуміння? 

3) Чи підтримуєте ви поведінку головних героїв? 

У своїх відповідях учні кожної групи використовують метод «Прес». 

2. Відповіді учнів. 

3. Бесіда з учнями. 

Опрацювавши твір, визначте основні проблеми, що порушує автор, 

проаналізуйте їх («Коло ідей»). 

У яких творах української чи зарубіжної літератури ми можемо побачити 

подібну проблематику? 

А тепер звернімо увагу на журналістів, які братимуть інтерв’ю в Михайла 

Ткача. 

4. Бесіда з М. М. Ткачем. 
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5. Слово вчителя (Слайд 10). 

Саме ці правічні джерела людського духу, про які ми щойно з вами говорили, і 

становлять основу творчості М. Ткача, а саме: любов до природи, біль за кожну 

«покалічену душу», закоханість у природу рідного краю, заперечення нещирості, 

повага до трудівників села. 

Творчість письменника навіть у похмурі для України часи була «світлим 

дивом», «багряними громами», пробуджувала в спраглих душах читачів світле 

почуття любові до рідного краю. 
 

VІ. Рефлексія 

Звернімо увагу на тих учнів, які працювали над завданнями, які вони отримали 

відповідно до кольору розданих капелюшків (прийом «Незакінчене речення»). 

Білий капелюшок 

Я досяг успіху, тому що… 

Я практикував у навичках… 

Чорний капелюшок 

Мені заважало… 

Червоний капелюшок 

Мені найбільше сподобалось… 

Упродовж уроку в мене був настрій… 

Синій капелюшок 

Тема твору, проблеми, порушені автором, є актуальними… 

Цей урок був для нас важливим… 

Жовтий капелюшок 

Позитивним було те, що… 

Зелений капелюшок 

Власна творчість 
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Тепер прошу всіх звернути увагу на ученицю, яка працювала над завданням, 

отриманим в зеленому капелюшку – творчим завданням. 

У супроводі ліричної музики учениця зачитує власну поезію. 
 

VІІ. Підбиття підсумків уроку. Оголошення результатів навчальної діяльності.  

Домашнє завдання 

1. Високий рівень складності – скласти власний варіант закінчення повісті. 

2. Достатній рівень складності – скласти цитатний план характеристики 

головних героїв. 
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Ганна Арсенич-Баран – письменниця глибинна, яка у своїй творчості торкалася 

тем історичних, релігійних, яка в оповіданнях зображала великі життєві трагедії 

маленьких людей. Усім відомі її романи «Тиха вулиця вечірнього міста» (2005), 

«Радуйся, Невісто неневісная!» (2018), «Муська», її поезіями начитуєшся-

наснажуєшся, відкриваючи для себе нові підтексти й філософські глибини. Тож 

дивно було на фоні всього цього творчого глибинного розмаїття зустріти книгу 

тавтограм «Авжеж», оскільки тавтограма – це жанр експериментальний, дещо, 

можливо,  «поверхневий», де форма превалює над змістом. Досидь дивно… А чи не 

дивно?.. 

Пані Ганна була особистістю неординарною, експериментаторкою в одязі, 

зачісках, кулінарії. То чому б їй не спробувати себе по-новому й у творчості? І вона 

спробувала! Як результат – остання прижиттєва збірка тавтограм «Авжеж». 

Тавтограма (від грец. «однакова буква») – «вірш, усі рядки якого починаються 

однією й тією самою буквою. Інколи трапляється в прозових творах. Історично 

тавтограми мали переважно поетичні форми. Нині дослідники визначають 

тавтограму як текст, у якому всі слова починаються з однієї і тієї ж літери. Різниця 

між тавтограмою та алітерацією полягає в тому, що тавтограми є письмовим, 

візуальним явищем, тоді як алітерації є фонетичними» [3]. 

Збірка композиційно складається з 35 віршів, укладених ув алфавітному 

порядкові. На кожну літеру – одна поезія, тільки букви «В» і «Ц» мають по 2. 

Вочевидь, тавтограма – це своєрідний експеримент, пов'язаний із грою слів. У ній 

дуже жорсткі правила: кожне слово починається на одну й ту ж літеру, а якщо твір 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%88
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
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поетичний, то необхідно ще ці слова заримувати. І, звичайно ж, закласти в рядки 

певний зміст. Уважаю, що Ганні Василівні вдалося за експериментами з формою не 

втратити смислового наповнення й логічності змісту. Вправи з цим жанром вірша 

багато дали самій письменниці в плані майстерності віршування.  

Розгляньмо збірку детальніше. 

Усі досліджені тавтограми за тематикою можна об’єднати в такі групи: 

 християнська міфологія («Боже благий, безначальний», «Господи, гань», 

«Понтій Пилат», «Тужив Творець», «Юдит»); 

 історичні («Ромул», «Тамерлан»); 

 про людей («Йог Йо», «Кирило-косар», «Фаворит», «Халіф», «Центуріон», 

«Шляхтянка»); 

 внутрішній світ особистості («Наші наміри»); 

 патріотичні («Україна», «Мова»); 

 обрядові («Сватання», «Щедрівочка», «Колядниць зливень, або День 

пісень», «Я»); 

 природа («Боривітер», «Весна», «Журавчині жнива», «Захурделила-

завихрила завійниця», «Літо, липа, ластів’ятко», «Одвічна осінь», «Цикломен»); 

 демонологія («Чарівниця»); 

 термінологічні («Енергія екранних екзальтацій», «Авжеж, авкураю 

аврально»). 

 

Можна виділити такі види лірики: 

 пейзажна («Боривітер», «Весна», «Ґаздівство», «Досвіток», «Журавчині 

жнива», «Захурделила-завихрила завійниця», «Індики», «Їжаки», «Літо, липа, 

ластів’ятко», «Одвічна осінь»); 

 релігійна («Боже благий, безначальний», «Господи, гань», «Тужив Творець»); 

 патріотична («Україна», «Мова»). 

Деякі поезії мають сюжет, тому їх можна віднести до ліро-епосу («Понтій 

Пилат», «Ромул»). 

 

Щодо версифікації, то вірші написані в тонічній і силаботонічній системах 

віршування. 

 тонічна система віршування:  

 вільні вірші («Авжеж, авкураю аврально…», «Боривітер», «Господи, 

гань!», «Ґаздівство», «Енергія екранних екзальтацій», «Їжаки», «Наші наміри», 

«Ромул», «Тамерлан», «Халіф», «Центуріон», «Юдит»), 

 силабо-тонічна система віршування: 



Українська мова і література в школі № 70’2021 

54 

 хорей («Досвіток», «Журавчині жнива», «Захурделила-завихрила 

завійниця», «Індики», «Йог Йо», «Літо, липа, ластів’ятко», «Мова», 

«Форналь/фаворит», «Колядниць зливень, або День пісень»); 

 ямб («Одвічна осінь», «Тужив Творець», «Україна»); 

 дактиль («Весна»,   «Понтій Пилат», «Чарівниця»);  

 амфібрахій («Європейський єхор», «Кирило-косар», «Сватання», 

«Шляхтянка»). 

Тавтограми – особливі твори. Їхнім наскрізним композиційним елементом є 

алітерація або асонанс. Звуки виконують, крім фонетичної, ще й стилістичну 

функцію. Так, звук «В» підкреслює подих вітру («вітровій вулицю витер» [1, 4]), звук 

«Ж» – шурхіт житніх колосочків («жито-житечко жовтіє жалісно, жати житечко 

журавці жахісно» [1, 9]), звук «Л» – лопотіння листя («липа – літня лепетуха. Липі 

листям  лопотіти» [1, 14]), звук «Ч» – певну таємничість («чаруй, чарівнице, чудом, 

чаром чудової чари» [1, 26]). 

Деякі тавтограми мають певний композиційний стержень: у поезії «Господи, 

гань!» наявна ампліфікація слів з назвою людських пороків, від яких нам потрібно 

позбавлятися (гнів, гарячкування, галасування, гигикування, глухонімота, гидина, 

гидота, гризня, грижа, гримаси, грубощі, гедонізм); вірш «Досвіток» акумулює в собі 

пестливі слова, характерні для дитячого фольклору (данинонька, дрімонька-

дрімалонька, донечка, діжечка, днинонька, дитинонька); у поезії «Енергія екранних 

екзальтацій» усі слова – це лінгвістичні поняття (експліцитний, експлікація, 

евіденція, експірація, еківоки, екзегетика, егофонія, емблематика); у тавтограмі 

«Наші наміри» ампліфіковані лише дієслова (набавитися, наїстися, набехкатися, 

наважитися, набражитися, насістися, набрьохатися, насмажитися); у вірші 

«Колядниць зливень, або День пісень» присутня не анафора, а епіфора (на «Ь» усі 

слова не починаються, а закінчуються) («Отець сидить, овець глядить. Місяць 

світить, метіль ліпить» [1, 29]); в основі тавтограм («Боривітер», «Весна», 

«Досвіток», «Захурделила-завихрила завійниця») стрижнем є яскрава персоніфікація 

(«багато бажань березі бубнів безталан-боривітер» [1, 3]; «весно-весняночко вільна, 

вальса ведеш вихилясом» [1, 4]; «диво-дивне – досвіток, днини добрий друг, до 

домівки дослідно дибуляв довкруг» [1, 6]; «засвітила зірка-зіронька замріяна, зиму-

зимоньку за зрадоньку засуджує» [1, 10]). 

У своїх віршах авторка використовує різні групи лексики: 

 неологізми-оказіоналізми (бій-крила. блаватопогляд, гигикування, 

грубизномаса, засвіжити, літенятко, липенятко, милосердиця, розстобідний, світ-

наречена, трав'яніти, хизотник, юдинокривдці, яСИНітися); 

 діалектизми (бесаги, бески ди, вуйнина, ґаздівство, ґоґодзи);  

 терміни (афірмація, агітофазія, ажитація, адорація, афіліація, гедонізм, 

гуманізм, експлікація, евіденція, експірація, еківоки, екзегетика, егофонія, 
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емблематика, евфонія, еквіритмія, егофонія, екзегеза, експлікація, експлозія, 

елоквенція, епілема, евфуїзм, едиція, евфемізм, етнонім, епаналепсис кумулятит); 

 архаїзми (вивірка, оружжя, она, обрітати);  

 пестливі слова (весно-весняночко, вушка, данинонька, дрімонька-

дрімалонька, донечка, діжечка, днинонька, дитинонька, журавлинонька, житечко, 

життячко, житничко, зимонька, зіронька, зрадонька, земленька, забавляночка, 

замовляночка, краплинонька, косарик, ластів’ятко, літенятко, липенятко, мамочка, 

масничок, Марієчка, мрієчка, ріднюсісінькі, рідненький). 

Щодо назви збірки, «авжеж» – це перше слово першої тавтограми, частка, що 

«уживається для ствердження якої-небудь думки (найчастіше при відповідях); аякже, 

так, звичайно» [2]. Що хотіла ствердити поетеса? Версій може бути кілька, а 

справжньої ми, на жаль, так і не дізнаємося… Та чи має ця експериментальна збірка 

право на існування в творчому доробку Ганни Арсенич-Баран і в сучасному 

літературному процесі? Авжеж! Чи зачепила вона мою увагу й уяву? Авжеж! Чи буде 

жити творчість цієї авторки в наших душах і серцях? Авжеж! Авжеж! Авжеж! 
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Анотація. Головна мета сучасної освіти – формування основи для 

самореалізації особистості, яка стає можливою за умови створення умов для 

самопізнання, самовдосконалення та розвитку творчого потенціалу учня. 

 

Сучасна педагогічна наука стверджує, що «для продуктивного засвоєння учнем 

знань і для його інтелектуального розвитку важливе значення має встановлення 

широких зв’язків як між різними розділами курсу, який вивчається, так і між різними 

дисциплінами в цілому» (внутрішньо-предметна і міжпредметна інтеграція). Досвід 

показує, що інтегроване навчання, за якого матеріал доповнюється та повторюється 

іншими напрямами, дає набагато кращий результат у порівнянні з традиційним 

вивченням дисциплін. Інтегрований підхід сприяє виробленню системи знань, 

розвиває здібності до їх переносу в інші галузі. 

У цій статті представлено добірку завдань у межах проєкту «Дбаємо про 

чистоту рідної мови»,  застосування яких буде ефективним на кожному уроці 

української мови в 5-9 класах, оскільки їх виконання допоможе учням тримати в 

пам’яті увесь вивчений матеріал, інтегрувати знання з одного розділу мовознавства в 

інший, підвищуючи свій освітній рівень. 
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   Усі завдання, що представлені в статті, укладені в 5 блоків: «Орфографічні 

навики», «Орфоепічна хвилинка», «Лексико-граматичне редагування», 

«Синтаксичний практикум», «Робота з оновленим правописом». 

Орфографічний блок представлений словниковими диктантами, що містять усі 

орфограми, вивчені в 5 класі; завдання з орфоепії передбачені для набуття учнями 

навичок правильно наголошувати та вимовляти слова; правильно організована робота 

над усуненням і попередженням лексичних, граматичних, стилістичних помилок з 

урахуванням їх типів і причин є одним з найважливіших заходів підвищення рівня 

грамотності учнів. Це корисний та ефективний вид навчальної діяльності, який 

виховує в дітей уміння об'єктивно оцінювати якість виконаної вправи, рівень своєї 

грамотності, здатність бачити свої недоліки, розвиває чуття мови. Вправи із 

синтаксису та пунктуації спрямовані на розвиток умінь правильно будувати 

синтаксичні конструкції, ставити розділові знаки в них. Важливим блоком завдань на 

кожному уроці є поетапне ознайомлення з оновленим правописом. 

Запропоновані блоки вправ будуть ефективними на етапі актуалізації опорних 

знань. 

Водночас, перевіряння пропонованих завдань дає вчителеві безцінний 

аналітичний матеріал для розуміння власних досягнень чи прорахунків. 

 

ЗАНЯТТЯ №1 

 

І БЛОК «Орфографічні навички» 

 

Правопис префіксів  

 Спланувати, сторгувати, сколоти, схибити, сфабрикувати, спалення, створення, 

зшити, сформульований, зжати, зсунути, зчорнілий, зживати, ззиратися, зекономити, 

зволожити, сфокусувати.  
 

ІІ БЛОК «Орфоепічна хвилинка» 

 

Основні принципи наголошування іменників 

1. У більшості випадків іменники множини мають наголос на закінченні: 

наприклад, загадки, огірки. 

2. У більшості іменників жіночого роду із суфіксом -к при утворенні множини 

наголос переходить у закінчення: наприклад, тарілка – тарілки, книжка – книжки, 

АЛЕ: сусідка – сусідки. 
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ІІІ БЛОК «Лексико-граматичне редагування 

 

Увести в речення слова-пароніми: 

 Корисний – корисливий 

(Голова  скористався службовим становищем у (корисних, корисливих) цілях. 

(Корисні, корисливі)  продукти – натуральні.) 

 Громадянський – громадський 

(Наша держава будує (громадянське, громадське) суспільство. Треба 

прислуховуватися до (громадської, громадянської) думки.) 

Свідчення – свідоцтво 

(Свідченням, свідоцтвом) нашої переваги є практична діяльність організації. Цього 

року 5 випускників 9-х класів отримали свідоцтва про базову освіту з відзнакою. 
 

ІV БЛОК «Синтаксичний практикум» 

 

Записати в дві колонки: словосполучення та сполучення слів, що не є 

словосполученнями.  Пояснити. 

Сосновий бiр, прощатися з теплом, золотисте листя,  шумлять дерева,  дощ i вiтер, 

стовбур дуба, березове  гiлля,  сосни i ялини, наблизитись до лiсу, роздивлятися  

захоплено,  дерева i кущi, лiс замрiявся, бити байдики, біля лісу. 
 

V БЛОК «Робота з оновленим правописом» 

 

проєкт, проєкція 

(так само як ін’єкція, траєкторія, об’єкт та інші слова з латинським коренем -ject-) 

 

ЗАНЯТТЯ №2 

 

І БЛОК «Орфографічні навички» 

 

Правопис префіксів 

Превеликий, прездоровий, пресвітлий, презирливий, приберегти, прижовклий, 

призабути, применшення, примерзнути, примножити, припинити, припорошений, 

присолити, пристеповий, приховування, причепурений, причуватися, прізвисько, 

пред'явити, перелити.  
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ІІ БЛОК «Орфоепічна хвилинка» 

 

Іменники, що утворилися від дієслів, мають більше ніж два склади та закінчуються на 

-ання, частіше всього мають наголошений суфікс: наприклад, читання, завдання. 

АЛЕ: бігання, нехтування. 
 

ІІІ БЛОК «Лексико-граматичне редагування» 

 

Увести в речення слова-пароніми: 

Кампанія – компанія 

(Незбагненним залишився тільки факт банкротства нафто-промислової компанії. У 

клуні друговій, під грушею старою зійшлась на бесіду компанія мала. От саме він і 

прибув сюди, щоб дізнатися, яка буде директива щодо посівної кампанії).  

Ефективний – ефектний 

(Допоможіть мені справити на нього (ефективне, ефектне) враження). (На 

конференції було розглянуто (ефективні, ефектні) методи вирощування овочів). 
 

ІV БЛОК «Синтаксичний практикум» 

 

Виписати правильні словосполучення.  

Горджуся і люблю свою гімназію, люблю гімназію і горджуся нею; остановка 

автобуса, зупинка автобуса; сміятися з нього, сміятися над ним; брати участь, 

приймати участь; дякувати мамі, дякувати маму; подякувати вчителя, подякувати 

вчителеві; вибачте мене, вибачте мені; навчатись музиці, навчатись музики; 

перевірити за словником, перевірити по словнику; тактична поведінка, тактовна 

поведінка;  
 

V БЛОК «Робота з оновленим правописом» 

 

плеєр (play+er), конвеєр (convey+er), феєрверк, Соєр, Хаям, Феєрба 

 

ЗАНЯТТЯ №3 

 

І БЛОК «Орфографічні навички» 

 

Ненаголошені голосні [е], [и], [о]  

  В…личезний, кл…котіти, н…су, тр…мати, ст…повий, л…вада, з…л…нь, 

с…л…зень, д…р…во, коз…ня, сем…ро, в…р..сень, справ…дливий, др…жати, 

гл….тати, кр…шити, чот…рнадцять, з..зуля, в…сло, промов…ць, ап…льсин, 

д…легат.  
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ІІ БЛОК «Орфоепічна хвилинка» 

 

В іншомовних словах, що позначають міри довжин, зазвичай наголос падає на –

метр: наприклад, сантиметр, міліметр, дециметр. АЛЕ в назвах пристроїв – по-

інакшому: термометр, барометр. 
 

ІІІ БЛОК «Лексико-граматичне редагування» 

 

Із переліку слів вибрати ті, які вживаються зі словами-паронімами, 

обґрунтувати свій вибір: 

 Хронічний (епізод, фільм, гастрит); чисельні (збори, різниця); корисні 

(вчинки, процедури); досвід (практичний, лабораторний); доповідь (змістовна, 

змістова); зауваження (змістового, змістовного) характеру.  
 

ІV БЛОК «Синтаксичний практикум» 

 

Вправа «Редактор». Утворити словосполучення, підкресливши потрібне слово з 

дужок. Умотивуйте вибір. 

Лікувати (гроші, хворого), лічити (дерева, хворобу), відкрити (квартиру, очі), 

відчинити  (збори, вікно), виписати (газету, речення), передплатити (журнал, гроші), 

виключення (з правил, з університету). 
 

V БЛОК «Робота з оновленим правописом» 

 

Дікенс, Те керей, Бе кі (без подвоєння приголосних -кк-) 

«Буквосполучення ck, що в англійській, німецькій, шведській та деяких інших мовах 

передає звук [k], відтворюємо українською буквою к: Ді кенс, Ді кінсон, Дже ксон, 

Те керей, Бе кі, Бу кінгем, Бі смарк, Брю кнер, Бро кес, Лама рк, Што кманн, Стокго льм, 

Ру дбек, Ше рлок». 

ЗАНЯТТЯ №4 

 

І БЛОК «Орфографічні навички» 

 

Спрощення в групах приголосних   

 Виїзний, совісний, гуснути, корисний, захисний, усний, обласний, пісний, скнара, 

кістлявий, зап'ястний, баластний, ремісник, бризнути, пристрасний.  
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ІІ БЛОК «Орфоепічна хвилинка» 

 

Основні принципи наголошування прикметників 

 Суфікс прикметників -еньк-, що позначає пестливість, завжди є наголошеним: 

наприклад, маленький, чорненький, гарненький. 
 

ІІІ БЛОК «Лексико-граматичне редагування» 

 

Із переліку слів вибрати ті, які вживаються зі словами-паронімами, 

обґрунтувати свій вибір: 

Уряд (нинішній, теперішній); схарактеризуйте (обсяг, об’єм) понять; (обсяг, об’єм) 

дисертації; (обсяг, об’єм) відра; (рятувальний, рятівний) круг, експедиція; 

(рятувальний, рятівний) переправа, роботи, люди всіх (континентів, контингентів). 
 

ІV БЛОК «Синтаксичний практикум» 

 

Вправа «Мовна задача» 

Вчителька дала завдання виписати словосполучення. Оленка виписала: буду читати 

книгу, а Миколка: буду читати. Поясніть, хто правий. 
 

V БЛОК «Робота з оновленим правописом» 

 

НАПИСАННЯ РАЗОМ: мінісукня, віцепрезидент, ексміністр, вебсайт  

«Р а з о м пишемо:  

слова з першим іншомовним компонентом, що визначає кількісний (вищий від 

звичайного, дуже високий або слабкий, швидкий та ін.) вияв чого-небудь: архі-, 

архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, 

полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-: архіскладн й, гіперм ркет, 

екстракл с, макроекон міка, мікрохв лі, мультимільйон р, преміумкла с, 

суперм ркет, топм неджер, топмод ль, ультрам дний, флешінтерв’ю. 

 

ЗАНЯТТЯ №5 

 

І БЛОК «Орфографічні навички» 

 

Написання апострофа 

М'який, б'єф, п'янкий, мавпячий, любов'ю, верб'я, рядно, тьмяний, міжгір'я, буряк, 

священний, пір'я, Рєпін, ряст, без'ядерний, від'ємний, роз'єднаний, об'єм, дит'ясла, 

бюст, пів  юрти, кур'єр, інтерв'ю, бюджет.  
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ІІ БЛОК «Орфоепічна хвилинка» 

 

Основні принципи наголошування прикметників 

У більшості випадків, коли прикметник має два склади, наголос падає на другий 

склад (тобто на закінчення): наприклад, дзвінкий, новий, тонкий, котрий. 
 

ІІІ БЛОК « Лексико-граматичне редагування» 

 

Відредагувати висловлення з лексичними помилками, вказати їх вид 

(тавтологія, плеоназм, порушення лексичної сполучуваності, уживання 

ненормативних слів, уживання слів у невластивому для контексту значенні, 

мовні штампи, канцеляризми тощо) 

Забезпечити безпеку (гарантувати безпеку), заключити договір (укласти договір), 

тяжка біль (тяжкий біль), важке положення (важке становище), здійснити злочин  

(скоїти злочин), використати службове положення в корисних цілях (скористатися 

службовим становищем у корисливих цілях), підняти надто актуальне питання 

(порушити надзвичайно…), прийняв участь у засіданні (узяв участь).  
 

ІV БЛОК «Синтаксичний практикум» 

 

Розставити розділові знаки. Пояснити їх вживання.  Підкреслити граматичну 

основу речень. Визначити види підметів та присудків. Знайти речення, 

граматична основа яких складається з підмета і присудка (двоскладні), та 

речення з одним головним членом (односкладні). 

Осінь. На дворі стало холоднішати. Дерева стоять сумні похмурі. Почало рясно 

осипатися на бульварах Маріуполя жовтогаряче листя. Дощить. Пташкам хочеться 

тепла і вони летять до вирію.  Осінь прекрасна пора року. 

 

V БЛОК «Робота з оновленим правописом» 

 

НАПИСАННЯ РАЗОМ: 

г) слова з першим іншомовним компонентом анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер, 

штабс-, унтер-: антив рус, контруд р, віцепрем’є р, віцек нсул, ексчемпіо н, 

ексмін стр, експрезид нт, лейбгвард єць, лейбме дик, оберма йстер, оберофіц р, 

оберлейтен нт, оберпрокур р, штабскапіта н, унтерофіце р, але за традицією контр-

адмір л». 
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ЗАНЯТТЯ №6 

 

І БЛОК «Орфографічні навички» 

 

Правопис префіксів 

Безжальний, беззаконня, безкарний, безкровний, безплановий, безсердечний, 

безталанний, безсполучниковий, безформність, безцінний, без'язикий, роз'єднаний, 

розжалобити, роззброєний, розкаяння, розписка, розселити, розтанути, одкраяти, 

надпотужний, міжпланетний.  
 

ІІ БЛОК «Орфоепічна хвилинка» 

 

Основні принципи наголошування дієслів 

 Правила наголошування дієслова «бути» такі: в теперішньому часі - бути, будемо, 

проте в минулому часі: була, було, були. 
 

ІІІ БЛОК «Лексико-граматичне редагування» 

 

Відредагувати висловлення з лексичними помилками, вказати їх вид (тавтологія, 

плеоназм, порушення лексичної сполучуваності, уживання ненормативних слів, 

уживання слів у невластивому для контексту значенні, мовні штампи, 

канцеляризми тощо) 

Спостерігати на протязі року (протягом року, упродовж року), подвійне прочитання 

тексту (двояке, двозначне), провести сумісне засідання керівних органів (спільне), 

попередити правопорушення (запобігти правопорушенню), відмінити указ 

(скасувати), з неповагою відноситися до закону (ставитися), це не відноситься теми 

(не відноситься до теми, не стосується теми), направити відношення до Кабінету 

Міністрів (прохання, подання, звернення), поступило (надійшло) у продаж, 

поговорити по душах  (відверто, щиро).  
 

ІV БЛОК «Синтаксичний практикум» 

 

Поширте речення другорядними членами так, щоб вийшов зв’язний текст. 

Дайте йому заголовок, запишіть. 

1. Настала осінь. 2. Дерева прибрались. 3. Дме вітерець. 4. Хмарки пливуть.  
 

V БЛОК «Робота з оновленим правописом» 

 

пів хвилини, пів яблука, пів Києва (пишемо нарізно без дефіса)  

але одним словом як цілісне поняття півострів, півзахисник, півмісяць.  
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«Невідмінюваний числівник пів зі значенням «половина» з наступним іменником — 

загальною та власною назвою у формі родового відмінка однини пишемо окремо: пів 

 ркуша, пів год ни, пів відр , пів м ста, пів огірк , пів  строва, пів я блука, пів я щика, 

пів я ми, пів  вр пи, пів К єва, пів Украї ни. Якщо ж пів з наступним іменником у 

формі називного відмінка становить єдине поняття і не виражає значення половини, 

то їх пишемо разом: пів ркуш, п вдень, півз хист, півк ло, півк ля, півмі сяць, 

пів берт, півов л, півострів». 

ЗАНЯТТЯ №7 

 

І БЛОК «Орфографічні навички» 

 

М'який знак  

Вогонь, суть, піч, боротьба, дядько, синього, дзьоб, близький, київський, військовий, 

кінець, по-українськи, боязкий, голівонька, дальній, галці, доньці, підноситься, 

будьте, тепер, інший, свято, різьбяр, каньйон, альбатрос.  
 

ІІ БЛОК «Орфоепічна хвилинка» 

 

Основні принципи наголошування дієслів 

Багато дієслів мають наголос на останньому складі: наприклад, нести, везти, 

мести. 
 

ІІІ БЛОК «Лексико-граматичне редагування» 

 

Відредагувати висловлення з лексичними помилками, вказати їх вид (тавтологія, 

плеоназм, порушення лексичної сполучуваності, уживання ненормативних слів, 

уживання слів у невластивому для контексту значенні, мовні штампи, 

канцеляризми тощо) 

Вільна вакансія, моя автобіографія, прейскурант цін, долоні рук, дитячий лікар-

педіатр, святкове свято, осінній день осені, вперше знайомитися, кожна хвилина часу, 

мова йдеться (мова йде або йдеться), мій автопортрет, проїжджа частина бруківки, 

навідуватися в гості з візитами, більша половина, менша третина, нові новобранці, 

папір трохи синюватий, святкова сукня вкрилася брудними плямами. (Святкова сукня 

вкрилася плямами.)  
 

ІV БЛОК «Синтаксичний практикум» 

 

Скласти словосполучення.  

Пробачити (кому?)________________ завдати (чого?)____________________  

болить (кому?)____________________зазнати (чого?) ____________________ 
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дотримати (чого?)_________________ зрадити (кого? що?) ________________ 

оволодіти (чим?)___________________ігнорувати (кого? що?)_____________  

опанувати (кого? що?)______________ учитися (чого?) ___________________ 

 

V БЛОК «Робота з оновленим правописом» 

 

РОСІЙСЬКІ ПРІЗВИЩА 

рос. Донской → Донський, рос. Трубецкой → Трубецький 

виняток Лев Толстой 

«Прикметникові закінчення російських прізвищ передаються так: 

 Закінчення -ой передаємо через -ий: Донськ й, Крут й, Луговськ й, Полев й, 

Соловйо в-Сєд й, Боси й, Трубецьк й, але Толст й. 

 

 

ЗАНЯТТЯ №8 

 

І БЛОК «Орфографічні навички» 

 

Правопис префіксів 

Подвоєння букв на позначення подовжених м'яких приголосних та збігу 

однакових звуків:  

Беззаконня, відділ, заввишки, возз'єднання, спинний, пасся, здоровенний, 

незрівнянний, благословенний, бовван, вихований, заввідділу, зілля, колосся, 

обличчя, роздоріжжя, статтею, повістю, попідтинню, ллю, безлісся, свіжістю.  

 
 

ІІ БЛОК «Орфоепічна хвилинка» 

 

Основні принципи наголошування дієслів 

Дієслова із закінченнями -емо, -имо, -ете, -ите мають наголос на останній літері: 

наприклад, веземо, ідемо, підете. АЛЕ: будемо, гуркочемо, залишите. 
 

ІІІ БЛОК « Лексико-граматичне редагування» 

 

Відредагувати висловлення з лексичними помилками, вказати їх вид (тавтологія, 

плеоназм, порушення лексичної сполучуваності, уживання ненормативних слів, 

уживання слів у невластивому для контексту значенні, мовні штампи, 

канцеляризми тощо) 

 Потрібно краще працювати, щоб покращити (поліпшити) наше життя. 

М.Коцюбинський розмовляв з усіма людьми і всю розмову (бесіду) записував.  
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ІV БЛОК «Синтаксичний практикум» 

 

Вправа «Перекладач». Перекладіть текст українською мовою. Доберіть заголовок 

і запишіть. 

1. Я вышел из леса и остановился. 2. Приближалась гроза. 3. Темно-синяя туча 

закрила половину неба. 3. Все замерло. 4. Даже  воробьи  спрятались. 5. Прошло 

несколько минут. 6. Вокруг стояла все та же тишина.7. Подул сильный ветер  

сверкнула молния  прогремел гром. 8. Я едва добежал домой. 
 

V БЛОК «Робота з оновленим правописом» 

 

ЗМІНИ В ОКРЕМИХ СЛОВАХ 

священник (як письменник) 

«Подвоєння приголосних як наслідок їх збігу. 1. Подвоєння букв на позначення 

приголосних маємо, якщо збігаються однакові приголосні: 

в) кореня або основи на -н- (-нь-) і суфіксів -н-(ий) -н-(ій), -ник, -ниц-(я): день — 

де нний, зако н — зако нний, кінь — кі нний, осінь — осі н-ній, туман – туманний; 

башта нник, годи нник, письме нник, свяще нник; віко нниця, Ві нниця; дві букви н 

зберігаємо й перед суфіксом -ість в іменниках та прислівниках, утворених від 

прикметників із двома н: зако нний — зако нність — зако нно, тума нний — тума нність 

— туманно». 

ЗАНЯТТЯ №9 

 

І БЛОК «Орфографічні навички» 

 

Правопис префіксів 

Безжурний, беззбройний, безколірний, безкраїй, безпелюстковий, безславний, 

безсмертний, безтурботний, безхліб'я, безжурний, безжирний, роз'яснити, 

розжеврілий, роззутий, розклад, розп'ятий, розсікти, розтлумачити, під'їхати, 

понаднормовий, відтінок.  
 

ІІ БЛОК «Орфоепічна хвилинка» 

 

Основні принципи наголошування дієслів 

 Інфінітив -ти: навестИ, віднестИ 
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ІІІ БЛОК «Лексико-граматичне редагування» 

 

Перекласти українською: 

Лопнуть (луснути) со смеху, лопнуло (увірвався) терпение, лопнул (лопнув) стакан, 

лопнула (лопнула) струна, лопаются (розпукуються) на деревьях почки.  
 

ІV БЛОК «Синтаксичний практикум» 

 

На місці крапок вставити пропущені букви та розставити пропущені розділові 

знаки.  

Сьогодні вітер панує над небом степом над усім містом.  Він ж..не небом кучугури 

хмар перев..ртає ними сіє хмаряним борошном по н..бесній  блакиті.  Степом вітер 

суне порох затуляє ним сонце обгортає сірим і бурим пилом усе місто. Будинок 

церква та школа все  ледве проглядає  крізь пил. 

 (За В. Винниченком) 

V БЛОК «Робота з оновленим правописом» 

 

Святвечір 

«Р а з о м пишемо: 

а) складноскорочені слова (мішані та складові абревіатури) й похідні від них: 

адмінрес рс, ….. Міносві ти, …………. профспі лка, Святв чір, ……». 

 

ЗАНЯТТЯ №10 

 

І БЛОК «Орфографічні навички» 

 

Зміни приголосних при словотворенні  

Паризький, боягузтво, молодецький, чеський, бахмацький, тюркський, солдатський, 

пропагандистський, сирітський, козаччина, вощина, Парасчин, виборзький, вищий, 

Словаччина, прикарпатський, прилуцький, дворушник, торішній.  
 

 

ІІ БЛОК «Орфоепічна хвилинка» 

 

Основні принципи наголошування числівників 

 У числівниках, що закінчуються на – десят, наголос припадає на останній склад: 

наприклад, п’ятдесят, сімдесят. 
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ІІІ БЛОК «Лексико-граматичне редагування» 

 

Перекласти українською: 

Чувство собственного достоинства (почуття власної гідності), оценить по 

достоинству (оцінити по заслузі, належним чином), купюры достоинством 100 гривен 

(купюри вартістю, номіналом 100 гривень).  
 

ІV БЛОК «Синтаксичний практикум» 

 

 ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. На місці крапок вставити пропущені букви та 

розставити пропущені розділові знаки.  

Люди на вулицях н..зенько сх..ляють перед паном вітром голови  д..ржаться за шапки 

жмурят..ся  кривлят..ся  кліпають очима. Д..рева хилят..ся  трусят..ся і хочуть  до 

з..млі прилипнути. А вітер гуде ш..пить св..стить  гасає. І ні впину йому ні перепони 

немає. (За В. Винниченком) 
 

V БЛОК «Робота з оновленим правописом» 

 

Назви товарних знаків, марок виробів 

Автомобілі марки «Жигулі» вироблялися з 1970 по 2014 рік. 

Із малої букви, якщо вживається як загальна назва, наприклад: Він приїхав на старих 

обшарпаних «жигулях» (… на новому блискучому «фольксвагені»). 

Висновок.  На сучасному етапі окремі елементи інтегрованого підходу до організації 

навчально-виховного процесу втілені в практичну діяльність. Інтегрований підхід у 

навчанні сприяє розширенню соціально-пізнавального досвіду учнів у руслі 

поставлених учителем конкретних навчально-виховних завдань, інтенсивному 

розвитку мовних навиків в аспекті вибраної тематики; формуванню інтересу до подій 

і явищ дійсності, вихованню особистості, розвиває загальнонавчальні навички дітей. 
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Коло нашого читання:  
рецензії, відгуки 

 

 

 

 

Світлана Молочко, 

завідувач кафедри філологічних дисциплін та 

методики їх викладання,  

методист відділу суспільно-філологічних дисциплін  

Чернігівського обласного інституту  

післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського; 

учитель-методист 

 
 

 

 

 

 

Кожну епоху розвитку людства ідентифікує свій тип моральної свідомості, 

який формується з багатьох чинників і регулюється духовними законами. На жаль, 

сьогодні ми спостерігаємо ознаки духовного занепаду суспільства, пов’язаного з 

встановленням інших пріоритетів, характерних для доби споживацтва. Тому 

надзвичайно важливим є збереження духовних орієнтирів, утримання молодого 

покоління у фарватері морально-етичних цінностей. І коли сучасне суспільство 

страждає від дефіциту духовності й моральності, надзвичайно важливо навчити 

молоде покоління не потонути у вирі інформаційного поля, навчити його відрізняти 

справжні цінності від ілюзорних, не припускатися помилок у майбутньому через 

незнання минулого. І саме такі орієнтири вибудовує авторка збірки новел та 

оповідань «Хіба буває багато любови?» Ганна Василівна Арсенич-Баран, змушуючи 

читача обирати між моральним і ницим, між благородством і цинізмом, між добром і 

злом. До того, сама назва книги змушує кожного замислитися над одвічними 

питаннями буття, розкривши особистісні сенси в концепті любов. 

Твори, представлені у збірці, об’єднані у дві частини під назвами: «Як зайде 

місяць» і «Ти – людина…» 
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У першій Ганна Василівна подає галицькі історії, розповідаючи про долі людей, 

які живуть і виживають у неоднозначній політичній ситуації. У кожному рядку 

простежується свідомий особистий погляд авторки на наповнені кров’ю часи 

більшовицької дійсності початку – середини ХХ століття. Перед читачем проходять  

долі людей, «діяльність яких настільки захоплює, що вони здаються іншим 

незвичайними та наділеними надлюдськими якостями» (так глибоко осмислює це 

Ганна Арсенич-Баран). 

Ми знайомимося із дивним Самсоном, який стає об’єктом насмішок, а при 

цьому «не вміє вбивати навіть ворогів», «всміхається своїм болям», малює уві сні 

«кольорові картинки дитинства», бо «любить усе красиве» і має найбільше щастя – 

сад за церквою («Самсонів сад»), хлопчиком Васильком із бідної родини, який, 

мріючи про нові черевики, не може прийняти їх у подарунок через певні соціально-

політичні обставини, коли під впливом материних спогадів «мрії перетворюються на 

кривавого монстра» («Черевики»), циганом Федором Ковальчуком з бистрим 

поглядом «очей-антрацитів» («Федір Дувало»), хлопцем-патріотом «ув українській 

вишиванці» і дівчиною Марією, яка «хоче очистити землю від зради» («Листопад»), 

Іваном, який захистив свою племінницю від  більшовицької кулі («Іван») та ін. 

У другій частині видання вміщено «малу» прозу, у якій авторка розкриває 

філософські проблеми буття, питання вибору («Євхаристія»: «світ розломився навпіл, 

як паляниця хліба»), короткотривалості людського життя, усвідомлення того, що все 

потрібно робити вчасно, щоб не відчувати порожнечі та самотності («Невідісланий 

лист»), радості материнського щастя, «зацілованого пізніми поцілунками» 

(«Материнське щастя»), проблеми жіночої долі («Марія та Марта»), справжнього 

людського кохання («У понеділок усе буде по-іншому»), радості від життя, у якому є 

багато чистого і красивого («Закутуюсь у сонце», «Гіацинти»), любові до тієї землі, 

яка народила, викохала й дала натхнення («Мій Березів», «Мій Чернігів») та ін.  

Ганна Арсенич-Баран – справжній майстер художнього слова: колоритні 

епітети й порівняння, промовисті метафори й асоціації наповнюють кожен рядок її 

оповідань і новел. Проникливому читачеві хочеться закутатися в сонце, яке «вміє 

творити найбільше диво – веселку» («Закутуюсь у сонце»), відчути аромат квітів, які 

«солодко мучили красою та запахом» («Гіацинти»), поплакати разом з героїнею, бо 

це проста жінка, якій «дозволені сльози». 

«Чи торгуються за щастя?» – запитує авторка. І відповідь читач знайде в 

кожному її слові, яке звернене до читача: «Хочу любови, хочу надії, хочу віри». Тому 

твори, уміщені в збірці, не залишать байдужими ні юнацьку, ні дорослу аудиторії, 

адже порушують такі важливі морально-етичні питання, які формують душу. 

 

 


