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Методична робота в закладах загальної середньої освіти 

Єрмак Н.В.,  

методист відділу керівних кадрів та координації діяльності методичних 

кабінетів (центрів) Чернігівського ОІППО імені К. Д.Ушинського 

 
 

ПРО РОБОТУ ОПОРНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 
 

 

У Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» серед низки проблем сучасної освіти зазначено про: 

 домінування в системі освіти шкіл з невисокою якістю освітніх послуг; 

 суттєві територіальні відмінності в якості загальної середньої освіти (між сільськими 

і міськими школами, між окремими регіонами); 

 тенденцію до погіршення якості освіти в цілому в державі. 

Статистичні відомості щодо якості освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти 

області засвідчують про відставання випускників закладів загальної середньої освіти сільських 

регіонів від міських щодо рівня забезпечення їх знаннями, яке зумовлене різноманітними 

причинами. Це підтверджують підсумки обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів. Із 31 переможця лише три учні сільських закладів загальної середньої 

освіти області (2 – Стольненського закладу загальної середньої освіти I-III ступенів Менської 

міської ради Менського району, 1 − Білейківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Козелецької селищної ради Козелецького району) стали конкурентоспроможними серед своїх 

однолітків на відповідних змаганнях. 

Отже, випускникам закладів загальної середньої освіти сільських регіонів складно, часом 

неможливо, витримати конкуренцію з випускниками міських закладів, а особливо, 

спеціалізованих.  

Важливою проблемою закладів загальної середньої освіти сільських регіонів є 

суперечність між запитами здобувачів освіти отримати широкий спектр високоякісних освітніх 

послуг і неможливістю це зробити в кожному закладі.  

З метою вирішення зазначеної проблеми в області розпочато процес створення мережі 

опорних закладів освіти. Станом на 31.05.2019 року в області функціонує 38 таких закладів та 

21 їх філія. 27 закладів із відповідним статусом і 15 філій діють в об‘єднаних територіальних 

громадах області. 

Цей процес не завершено, оскільки він пов‘язаний з децентралізацією – утворенням 

об‘єднаних територіальних громад та оптимізацією мережі освітніх закладів. 

Створення освітніх округів, визначення опорних закладів освіти та їх філій проводяться 

відповідно до чинної нормативно-правової бази: 

 Закону України «Про освіту», прийнятого Верховною Радою України від 05.09.2017 

№2145-VІІІ (набрав чинності 28.09.2017 року); 

 Положення про освітній округ і опорний заклад освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 року № 532; 

 Типового положення про філію, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України 06.12.2017 року № 1568.  
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Відповідно до статті 13 «Територіальна доступність повної загальної середньої освіти» 

Закону України «Про освіту» «Опорний заклад освіти − це заклад загальної середньої освіти, 

що має зручне розташування для підвезення дітей з інших населених пунктів, забезпечений 

кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-

методичну базу та спроможний забезпечувати на належному рівні здобуття профільної 

освіти». 

Опорний заклад освіти в районі, місті, об‘єднаній територіальній громаді є центром 

надання якісних освітніх послуг, інтелектуального, духовного, фізичного і культурного 

розвитку здобувачів освіти.  

У цій же статті Закону України «Про освіту» подається визначення «Освітній округ − це 

сукупність закладів освіти (їхніх філій), у тому числі закладів позашкільної освіти, закладів 

культури, фізичної культури і спорту, що забезпечують доступність освіти для осіб, які 

проживають на відповідній території». 

У «Положенні про освітній округ і опорний заклад освіти» термін «освітній округ» 

уживається в значенні як сукупність (мережа) закладів освіти та їх філій, у тому числі закладів 

позашкільної освіти, закладів культури, фізичної культури і спорту (суб‘єкти округу), що 

забезпечують доступність освіти для осіб, які проживають на відповідній території.  

За рішенням засновника до діяльності освітнього округу можуть залучатися інклюзивно-

ресурсні центри, міжшкільні ресурсні центри та будь-які інші юридичні особи, їх відокремлені 

підрозділи. Заклади культури, спорту, медицини однієї об‘єднаної територіальної громади теж 

можуть кооперуватися в освітній округ. Для урегулювання їх співпраці укладаються цивільно-

правові угоди в порядку, визначеному законодавством. 

Також у «Положенні про освітній округ і опорний заклад освіти» визначена спільна для 

освітнього округу, опорного закладу освіти та його філії мета – «створення єдиного освітнього 

простору та безпечного освітнього середовища; забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі 

з особливими освітніми потребами, до здобуття якісної освіти; створення умов для здобуття 

особами повної загальної середньої освіти, зокрема шляхом проведення профорієнтаційної 

роботи серед здобувачів освіти, забезпечення реалізації їх індивідуальної освітньої траєкторії, 

впровадження курсів за вибором, факультативів, гуртків; раціонального і ефективного 

використання наявних у суб‘єктів округу ресурсів, їх модернізації».  

Освітній округ, опорний заклад та його філії об‘єднують свої зусилля на реалізацію 

спільних завдань – створення безпечного освітнього середовища, концентрацію та ефективне 

використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб здобувачів 

освіти, створення єдиної системи виховної роботи. 

Ці завдання можливо виконати шляхом створення нового освітнього простору, що 

передбачає: 

− створення мотивуючого простору, застосування новітніх технологій дизайну, 

архітектури будівель та споруд, просторово-предметного оточення закладів 

освіти; 

− забезпечення енергоефективності будівель закладів освіти; 

− забезпечення створення в закладах освіти інклюзивного освітнього та 

безперешкодного (безбар‘єрного) середовища для осіб з особливими освітніми 

потребами; 

− створення умов для здобуття освіти із застосуванням новітніх інформаційно-

комунікаційних засобів та технологій; 

− використання матеріально-технічної бази закладів освіти для забезпечення 

всебічного розвитку особистості здобувачів освіти. 

У даному Положенні зазначено, що мотивуючий простір – це зовнішній і внутрішній 

дизайн будівлі закладу освіти (класів, коридорів, зони відпочинку, спортивного та актового 

залів, бібліотеки, їдальні, санітарних приміщень), створений із застосуванням сучасних 

інформаційно-комунікаційних засобів і технологій, малюнків, графіків тощо.  
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Отже, аналізуючи визначені Положенням завдання та шляхи їх реалізації, розуміємо, 

яким має бути сучасний опорний заклад освіти. 

 

Як визначається опорний заклад освіти? Згідно з пунктом 6 «Положення про освітній 

округ і опорний заклад освіти» засновник (сільська, селищна, міська ради об‘єднаної 

територіальної громади, районної ради) «визначає опорні заклади освіти серед закладів 

загальної середньої освіти, що належать до сфери його управління, на конкурсній основі 

відповідно до затверджених ним умов». 

У цьому ж Положенні знаходимо, що під час проведення конкурсу обов‘язково 

враховуються: 

 освітні потреби здобувачів освіти в забезпеченні певних напрямів спеціалізації; 

 здатність забезпечити на належному рівні організацію допрофільної підготовки і 

профільного навчання; 

 рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами; 

 наявність сучасної матеріально-технічної бази (належним чином обладнаних 

спортивних об‘єктів, кабінетів природничо-математичного та іншого 

спрямування, лабораторій, навчальних майстерень, комп‘ютерного і 

мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до Інтернету тощо); 

 укомплектування бібліотечного фонду підручниками, науково-методичною, 

художньою та довідковою літературою; 

 наявність та зручність автомобільних доріг з твердим покриттям для забезпечення 

безпечного підвезення здобувачів освіти і педагогічних працівників до місця 

навчання, роботи та місця проживання. 

 

Таким чином, «опорний заклад освіти» − це, у першу чергу, «старша профільна 

школа». У такому закладі освіти необхідно забезпечити на належному рівні профорієнтаційну 

роботу, допрофільну підготовку та профільне навчання здобувачів освіти. Тож педагогічним 

колективам, керівникам опорних закладів освіти варто глибоко проаналізувати такі питання: як 

реалізується індивідуальна освітня траєкторія, чи використовується варіативна складова 

навчального плану для організації саме цієї роботи, чи дотримано принцип наступності при 

визначенні курсів за вибором, факультативів, гуртків, чи забезпечено високий рівень 

профільного навчання здобувачів освіти.  

Приймаючи рішення про утворення опорного закладу освіти та його філій, засновник 

повинен:  

− провести аналіз рівня матеріально-технічного забезпечення та кадрового 

потенціалу закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, що належать до 

сфери його управління; 

− вивчити стан впровадження профільної середньої освіти в закладах освіти та 

якість надання освітніх послуг; 

− прогнозувати витрати на зміцнення матеріально-технічної бази опорних закладів 

освіти та їх філій, створення в них нового освітнього простору, придбання 

шкільних автобусів з метою організації підвезення здобувачів освіти і 

педагогічних працівників до місця навчання, роботи та до місця проживання, 

введення в разі потреби додаткових посад педагогічних працівників, створення 

безперешкодного (безбар‘єрного) середовища для осіб з особливими освітніми 

потребами; 

− організувати проведення інформаційно-роз‘яснювальної роботи серед 

громадськості щодо утворення опорних закладів освіти та їх філій.   
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Відповідальність за якість освіти в опорному закладі освіти покладається на керівників 

та вчителів. Щоб реалізувати свою місію, опорний заклад освіти, безперечно, повинен мати 

висококваліфікований педагогічний колектив, сучасну матеріально-технічну базу. Тому не 

кожен заклад може отримати статус опорного. Рішення про опорний заклад освіти засновник 

приймає після перемоги закладу загальної середньої освіти у відповідному конкурсі.  

Відповідно до «Положення про освітній округ і опорний заклад освіти» заклад загальної 

середньої освіти може брати участь у конкурсі для отримання статусу опорного за умови коли 

кількість здобувачів освіти (без урахування їх кількості у філіях) становить не менше як 

200 осіб. Окрім того, заклад освіти повинен мати у своєму складі філії або здійснювати 

організоване підвезення учнів (вихованців) (не менше ніж з трьох селищ, сіл, у яких ліквідовано 

заклади загальної середньої освіти або припинено (зупинено) їх діяльність) і педагогічних 

працівників (у разі потреби) до закладу освіти і до місця проживання. 

У листі Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 

02.07.2019 №05-09/2145 наголошено, що освітні округи, опорні заклади освіти, їх філії, що 

утворювались та діяли відповідно до Положення про освітній округ, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 777 (втратила чинність), продовжують 

здійснювати діяльність відповідно до законодавства та завдань і функцій, визначених 

установчими документами.   

У процесі оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти, зрозуміло, що якісь із 

них отримають статус опорних, а частина стане філіями − територіально відокремленими 

структурними підрозділами закладу освіти, що не мають статусу юридичної особи.  

У Законі України «Про освіту» «філія закладу освіти − це територіально відокремлений 

структурний підрозділ закладу освіти, що не має статусу юридичної особи та діє на підставі 

положення, затвердженого засновником відповідного закладу освіти на основі типового 

положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки». 

Філія – це заклад освіти І ступеня (забезпечує початкову освіту), або за рішенням 

засновника, заклад освіти І-ІІ ступеня (забезпечує базову середню освіту). Філія створюється з 

метою формування єдиного освітнього простору, забезпечення рівного доступу осіб до 

здобуття якісної освіти і раціонального та ефективного використання наявних ресурсів 

опорного закладу освіти або суб‘єктів освітнього округу, якщо такий створено. 

Найменування філії повинно вказувати на приналежність до опорного закладу, у складі 

якого вона створена, наприклад, «Сухинська філія Бобровицького закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №1 Бобровицької міської ради Бобровицького району Чернігівської 

області» або філія «Ягіднянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» опорного закладу освіти 

«Количівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Іванівської сільської ради Чернігівського 

району Чернігівської області». 

Зміст діяльності філії визначається чинним законодавством, зокрема,  Законом України 

«Про освіту», Типовим положенням та положенням про філію, затвердженим засновником.  

 

Як взаємодіють опорний заклад освіти та його філії? По-перше, їх діяльність 

організовується на підставі статуту опорного закладу освіти та положення про філію, 

затверджених засновником, та інших чинних нормативно-правових актів. 

Оскільки опорний заклад освіти є юридичною особою, має розрахунки в органах 

Казначейства, самостійний баланс, штамп, печатку, а філія не є юридичною особою, то 

управлінські рішення розробляються та затверджуються директором опорного закладу освіти 

(зарахування та переведення здобувачів освіти до опорного закладу освіти та його філій, видача 

документів про освіту випускникам опорного закладу освіти та його філій, створення з‘єднаних 

класів (класів-комплектів) початкової школи, навчальні плани опорного закладу та його філій, 

після схвалення педагогічною радою, обсяг педагогічного навантаження, структура 

навчального року, режим роботи опорного закладу освіти та його філій, розклад уроків тощо). 
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Керівництво філією опорного закладу освіти здійснює завідувач філією та його 

заступники відповідно до законодавства, статуту опорного закладу освіти та положення про 

філію.  

Відповідно до Закону України «Про освіту» початкова школа може забезпечувати 

здобуття початкової освіти дітьми (незалежно від їх кількості) одного або різного віку, які 

можуть бути об'єднані в один або в різні класи (групи). Керуючись Положенням про з‘єднаний 

клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 944, освітній процес у початковій школі 

може організовуватися одним чи кількома вчителями або в будь-якій іншій формі, яка є 

найбільш зручною та доцільною для забезпечення здобуття дітьми початкової освіти відповідно 

до Державного стандарту.  

Управління в закладі освіти, у тому числі опорному, організовується директором за 

участю педагогів, здобувачів освіти, їх батьків, прогресивної громадськості. Прийняті 

управлінські рішення документуються – створюються документи, спрямовані на їх вирішення. 

Нині заклади освіти організовують діловодство відповідно до власної інструкції, яка 

розробляється на основі «Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти», 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 25.06.2018 року № 676. Директор 

опорного закладу освіти своїм наказом затверджує Інструкцію з діловодства та перелік 

обов‘язкової документації, що ведеться в конкретному закладі освіти.  

Безперечно, у кожному опорному закладі освіти повинні бути установчі документи – 

рішення засновника про визначення закладу освіти опорним, Статут закладу освіти, ліцензія на 

провадження освітньої діяльності. Крім того, в усіх закладах освіти повинні бути навчальні 

плани, освітні програми (копії), форми статистичної звітності, звіти, план роботи на поточний 

рік, перспективний план (стратегія) розвитку закладу освіти на 3-5 років тощо.  

В умовах автономії діяльності закладу освіти важливо не розгубити потрібну 

інформацію про діяльність кожного педагога, закладу освіти в цілому, науково-методичний 

рівень організації освітнього процесу, якість освіти тощо. Для забезпечення розвитку закладу 

освіти варто щоденно збирати, систематизувати, аналізувати та зберігати інформацію про 

діяльність, щоб використовувати її в організації роботи закладу освіти, для прийняття 

управлінських рішень, їх реалізації в близькій та далекій перспективі для досягнення 

поставленої мети. 

Упровадження демократичного підходу в умовах реформування освіти та розбудови 

Нової української школи вимагає уникнення будь-якої авторитарності, у тому числі під час 

призначення претендента на посаду директора закладу загальної середньої освіти. Відповідно 

до частини другої статті 26 «Керівник закладу освіти» Закону України «Про освіту» «Керівник 

закладу освіти призначається засновником у порядку, визначеному законами та установчими 

документами, з числа претендентів, які вільно володіють державною мовою і мають вищу 

освіту». У «Прикінцевих положеннях» Закону зазначено «Керівник державного, комунального 

закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного 

відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду 

керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до 

складу якої входять представники засновника (засновників), трудового колективу, громадського 

об'єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти та громадського 

об'єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-

територіальної одиниці. До участі в роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть 

залучатися представники громадських об'єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.  

Положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу 

загальної середньої освіти розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення, 

затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки». 

Отже, з березня 2018 року особа призначається на посаду директора після перемоги в 

конкурсі, що проводиться відповідно до положення, розробленого засновником на підставі 



2019 Педагогічні обрії № 6 (108) 
 

9 

Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу 

загальної середньої освіти, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 

16.04.2018 №454/31906.  

Згідно з пунктом 9 даного положення відбір переможця здійснюється за результатами 

його перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема, 

Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових 

актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період 

до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року 

№ 988-р; перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового 

вирішення ситуаційного завдання; публічної та відкритої презентації державною мовою 

перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей 

на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації. Перелік питань та форма 

перевірки знання законодавства (письмове чи комп‘ютерне тестування), зразок ситуаційного 

завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань визначаються в положенні про конкурс на 

посаду керівника закладу загальної середньої освіти та оприлюднюються на вебсайті 

засновника. Засновник зобов‘язаний забезпечити відеофіксацію (за можливості 

відеотрансляцію) конкурсного відбору та упродовж одного робочого дня з дня його проведення 

оприлюднити відеозапис на своєму веб-сайті.  

Реформаційні процеси в освітній галузі передбачають низку позитивних змін у кожному 

закладі освіти. Ці зміни не можуть бути спонтанними, їх обов‘язково треба передбачити в 

перспективному плані розвитку закладу. Отже, розвиток закладу освіти відбувається відповідно 

до визначеної стратегії – загального, деталізованого плану певної діяльності, який охоплює 

тривалий період, спосіб досягнення складної мети.  

Метою діяльності кожного закладу загальної середньої освіти, у тому числі опорного, є 

реалізація загальної мети, визначеної в Законі України «Про освіту» – «всебічний розвиток 

людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і 

фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації 

компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного 

вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на 

цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського 

народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та 

її європейського вибору». 

Щоб досягти цієї мети, необхідно скласти план розвитку закладу – чітко визначити 

стратегію його діяльності, створити сучасне науково-методичне забезпечення освітнього 

процесу, забезпечити профільне навчання, поглиблене вивчення предметів за рахунок 

раціонального використання варіативної частини у відповідності до профілів навчання тощо. 

Оскільки головною метою створення опорного закладу є якість освіти, то важливо її 

відобразити в результатах зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень, 

учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсах-захистах робіт членів Малої академії 

наук, інших конкурсів та змагань. 

Із досвідом упровадження сучасних технологій стратегічного планування можна 

ознайомитися в Борзнянській загальноосвітній школі I-III ступенів імені Христини Алчевської 

Борзнянської районної ради Чернігівської області, яка є опорним закладом освіти.  

Таким чином, опорний заклад освіти не буде розвиватися, допоки не матиме власної 

стратегії, визначеної мети, що мають бути відображені в перспективному плані розвитку 

закладу.   

Особливістю діяльності закладів освіти в умовах розбудови Нової української школи є 

реалізація засад державної політики у сфері освіти та принципів освітньої діяльності 

визначених Законом України «Про освіту». Відповідно до статті 6 «Засади державної політики 

у сфері освіти та принципи освітньої діяльності» Закону України «Про освіту» особливістю 
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розвитку освітньої галузі, діяльності закладу освіти має бути прозорість і відкритість, що 

конкретизується в статті 30 «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти» цього ж 

Закону.  

Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, на своїх веб-

сайтах створюють відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про власну діяльність 

(у разі відсутності власних вебсайтів – на сайтах своїх засновників). Вони забезпечують доступ 

до такої інформації та документів: 

− статут закладу освіти; 

− ліцензії на провадження освітньої діяльності;  

− сертифікати про акредитацію освітніх програм; 

− сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;  

− структура та органи управління закладу освіти;  

− кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;  

− освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх 

компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;  

− територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником 

(для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);  

− ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються в закладі освіти;  

− мова (мови) освітнього процесу;  

− наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення 

(у разі його проведення);  

− матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними 

умовами);  

− напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);  

− наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;  

− результати моніторингу якості освіти;  

− річний звіт про діяльність закладу освіти;  

− правила прийому до закладу освіти;  

− умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми 

потребами;  

− розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників;  

− перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та 

оплати;  

− інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу 

законодавства. 

 

У разі, якщо заклад освіти отримав публічні кошти, він зобов'язаний оприлюднювати на 

веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, 

інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із 

зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених 

законодавством.  

Інформація та документи закладу освіти, якщо вони не віднесені до категорії інформації 

з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять 

робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом. 

Управління Новою українською школою, забезпечення діяльності опорного закладу 

освіти в умовах змін потребує від керівника оновлення його професійних компетентностей. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.12.2018 № 1392 затверджено Типову 

освітню програму організації і проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів 

загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа». 
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Мета програми: «модернізувати управлінську компетентність керівних кадрів закладів 

загальної середньої освіти для ефективного управління відповідно до вимог Концепції «Нова 

українська школа» з урахуванням основних напрямів державної політики в галузі освіти, її 

європейського вектору розвитку, особливостей соціально-економічного розвитку територій в 

процесі децентралізації влади в Україні». 

Під час навчання керівників закладів загальної середньої освіти інститути 

післядипломної педагогічної освіти будуть використовувати дану програму. За необхідністю, 

відповідно до потреб регіону, до запропонованої Міністерством освіти і науки України 

програми, можуть включатися додаткові модулі. 

Згідно з програмою керівники закладів загальної середньої освіти повинні здобути, 

удосконалити свої знання з таких модулів: 

1. Стратегічні тенденції розвитку українського суспільства через призму освіти. 

2.  Концепція «Нова українська школа», Державний стандарт початкової освіти та 

програми (освітні та навчальні) початкової школи. 

3. Документаційний супровід функціонування закладів загальної середньої освіти в 

умовах реформування галузі освіти. 

4. Управління кадровою роботою закладу загальної середньої освіти, соціальні гарантії 

працівникам. 

5. Державно-громадське управління закладом загальної середньої освіти в умовах 

реформування галузі освіти України. 

 

У процесі навчання кожен керівник повинен оволодіти низкою загальних та фахових 

компетентностей, зокрема, знати нормативно-правове забезпечення реформування системи 

освіти, концептуальні засади дитиноцентризму як нової філософії сучасної освіти та педагогіки 

партнерства, стати лідером освіти XXІ століття та усвідомити свою роль як лідера і 

фасилітатора, застосовувати знання з управління та освітнього менеджменту, володіти 

методикою здійснення супервізії (наставництва) професійного розвитку педагогічних кадрів 

тощо.  

Модулі Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації 

керівних кадрів закладів загальної середньої освіти – це, по суті, основні напрями самоосвітньої 

діяльності керівника, яка є важливою складовою його системи післядипломної освіти. 

 

Таким чином, опорні заклади освіти – це заклади загальної середньої освіти, 

у яких створено сучасне освітнє середовище для здобуття якісної освіти, 

освітній процес організовано висококваліфікованими компетентними вчителями 

на засадах педагогіки партнерства, де реалізується принцип дитиноцентризму, 

здобувачі освіти успішно самореалізуються, набувають ключових 

компетентностей. Ці заклади, безперечно, мають очолювати лідери освітніх 

змін, компетентні керівники, менеджери з інноваційним мисленням, оскільки від 

змісту їх діяльності значною мірою залежить успіх реформування освітньої 

галузі.  
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Методика викладання в початковій школі 

 

Уланович О. О., 

учитель початкових класів Чернігівського 

ліцею №22  

Чернігівської міської ради 

Калита О. В., 

учитель інформатики  

Чернігівського ліцею №22  

Чернігівської міської ради 

 

Урок із предмета «Я у світі» (3 клас) 
 

Тема уроку. Учимося вчитися. Розвиваємо свої здібності. 

Мета: формувати предметні, комунікативні, соціальні компетентності, спілкування державною 

мовою, розвивати увагу, пам‘ять, мислення. 

Тип уроку: формування компетентностей. 

Обладнання: дошка, комп‘ютер, презентація. 

 

Хід уроку 

Організаційний момент 

Актуалізація опорних знань 

Людина при народженні схожа на чистий 

аркуш паперу. І кожного дня на ньому 

з‘являються нові рядки – знання. Людина пізнає 

світ, тобто розвивається.  

Етапи розвитку: малюк, дитина, юнак, 

зрілість, старість. 

- Що таке розвиток? (Розвиток – це 

набуття нових якостей, 

властивостей, знань та вмінь.) 

- Для чого ми навчаємось? 

- Чого ми прагнемо в житті? 

Завдяки розвитку збільшуються 

можливості дитини, збагачується її життєвий 

досвід.  

Ілля Юхимович Рєпін – видатний 

художник, знаний на весь світ. Розкажіть за 

малюнками, як він розвивав свої художні 

здібності (слайд 1).  

Отже, людина протягом життя змінюється 

– росте та розвиває свої здібності.  

 

Повідомлення теми та мети уроку 
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся про те, 
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як розвивати важливі здібності — пам‘ять і 

увагу (слайд 2). 

 

Вивчення нового матеріалу  

— Які питання ставлять діти коли 

пізнають світ? (Що? Де? Коли? Чому? Як?) 

— Розгляньте малюнок-схему в 

підручнику на с.36. Виберіть здібності, які 

допоможуть людині стати знавцем 

математики. Обґрунтуйте свою думку.  
Кожен з нас має від природи певні 

здібності: хтось – до математики, хтось – до 

мови, а хтось до природничих наук або до 

спорту, малювання… (Слайд 3)  

Але самі собою здібності не роблять 

людину розумною й успішною. Щоб вони не 

пропали марно, їх треба розвивати. До 

здібостей, які допомагають у навчанні, 

належать пам'ять і увага.  

Пам’ять – це здібність, яка дозволяє 

людині зберігати, накопичувати й 

відтворювати інформацію. 

Увага – зосередженість людини на 

об'єктах або явищах, які мають для неї певне 

значення. 

Людина має три види памяті (слайд 4): 

слухова (послухаю і запам‘ятаю), рухова 

(напишу і запам‘ятаю), зорова (побачу і 

запам‘ятаю). 

 

 

 

 

 

Вправи та ігри (на розвиток зорової, 

слухової, рухової пам’яті, уваги) (слайд 5) 

 

 

 

 

 

 

Гра «Протилежності» 

З’єднайте протилежні риси характеру 
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Гра «Успішний вибір» 

Оберіть якості, які допоможуть досягти 

успіху 

 

 

 

 

 

 

Вправа «Розвиваємо 

пам’ять» 
Здібності людини з 

відповідними картинками 

 

 

 

 

 

Вправа «З’єднай прислів’я» 

З’єднайте частини прислів’я 

 

 

 

Вправа «Розвиваємо увагу» 
Називайте вголос під час читання наступного 

кольорового тексту кольору слів. Саме кольору, 

а не те, що написано. 

 

 

 

 

Фізкультхвилинка (слайд 6) 
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В усі часи були і є нині люди, які багато чого досягли в житті. Таких людей називають 

успішними. У них завжди є чого повчитися. Чи знаєш ти таких людей?  

 

 

 

Видатні люди – це гордість нації (слайд 7, 9, 10, 

11, 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для того щоб здійснились наші мрії 

треба розвивати наші здібності (слайд 8). 

Підсумок уроку 

— Як розвинути свої здібності? 

— Як ви розвиваєте свої здібності? 

— Як треба вчитися, щоб мати міцні 

знання? 

— Назвіть умови, необхідні для 

успішного навчання. 

— Чи можна розвивати увагу і 

спостережливість?  Наведіть приклади. 
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Методика викладання гуманітарних дисциплін 

Молочко С. Р.,  

старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики їх 

викладання, методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін 

ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, учитель-методист 

 

Методичні рекомендації щодо 

підготування здобувачів освіти до 

ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з української мови і літератури  
 

В умовах розбудови Нової української школи важливе значення має формування 

компетентного учня – національно свідомої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до 

творчості й пошуку. Модернізація змісту освіти має ґрунтуватися на компетентнісному та 

особистісно орієнтованому підходах до навчання, на здобутті учнями умінь і навичок, 

необхідних сучасній людині для успішної самореалізації в професійній діяльності, особистому 

житті, громадській активності. 

Компетентнісний підхід – це місток, що поєднує школу з реальним світом і тими 

потребами, які ставить перед людиною життя; підкреслює цілісність людської особистості в 

трьох важливих сферах (Я – «Відчуваю», «Думаю», «Дію»), дбаючи про інтелектуальний, 

духовний, фізичний розвиток дитини. 

Із метою виявлення та підтримки обдарованої молоді проводять олімпіади і творчі 

конкурси як один із найпопулярніших та дієвих методів роботи, що допомагає учням повірити у 

власні сили, наблизитися до більш якісної освіти та зміцнити свій соціальний статус, не лише 

поглиблюють знання з предметів, а й розвивають інтелект, ерудицію, уміння спілкуватися. 

Запорукою позитивного результату є щоденна копітка наполеглива праця учня й учителя.  

В умовах переходу процесу навчання на компетентнісну основу актуальними стають не 

репродуктивні завдання, а компетентнісно зорієнтовані, якими передбачено не механічну 

перевірку знань, а вміння застосувати ці знання на практиці, у конкретній ситуації. І це є 

запорукою якісного підготування учнів до участі в інтелектуальних змаганнях і  забезпечує нові 

підходи до освітнього процесу, виховання молоді – майбутнього нашої Української держави.  

Порівняймо особливості формулювання завдань (як репродуктивних, так і 

компетентнісно зорієнтованих). 

 

Репродуктивні Компетентнісно зорієнтовані 

Українська мова 

Обидва слова є прислівниками в рядку 

А запанібрата, по-полтавськи 

Б панівний, по-братерськи 

В братній, мимохіть 

Г горілиць, пісок 

Не мають закінчення обидва слова в рядку 

А ухвалено, збудований 

Б сорок, по-полтавськи 

В горілиць, плакучі 

Г запанібрата, змито 

Дайте визначення прикметника як частини мови Доберіть прикметник до поданих іменників:  

біль, путь, Сибір, ярмарок, нежить. 

Виконайте фонетичний розбір слів: 

доріжка, миєшся, аякже… 

Підкреслені літери, що позначають той самий 

звук у всіх словах рядка 
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А доріжка, миєшся, широкий 

Б шістсот, Тбілісі, метелиця 

В свято, осінній, просьба 

Г Великдень, аякже, ґрунт 

Д будинок, бджола, Дніпро 

Вставним словом ускладнено речення 

(розділові знаки пропущено) 

А На щастя подарували амулет. 

Б Правда перемагає кривду. 

В Надійка на щастя прикусила язика. 

Г Він зробив їй на зло. 

Поширеними є всі речення, ОКРІМ 

А Інститут переобладнано. 

Б Надійка, на щастя, прикусила язика. 

В Учень попросив сфотографувати. 

Г Мандрівники зупинилися відпочити. 

Яке значення має суфікс -ик у слові історик? Суфікс -ик має однакове значення в усіх словах, 

ОКРІМ 

А братик 

Б історик 

В зайчик 

Г лебедик 

Уставте пропущені розділові знаки в 

реченнях… 

Уписування на місці крапок дієприслівникового 

звороту переглянувши журнал призведе до 

граматичної помилки в реченні 

А Батько…пішов до майстерні.  

Б Згодом…здійнявся вітер.  

В …напишу сестрі листа.  

Г Тату, …приділиш мені п‘ять хвилин? 

Д Підемо на пляж… 

Поясніть значення фразеологізмів:  

вік вікувати,  

ще треті півні не співали,  

у свинячий голос,  

стріляний горобець 

У якому рядку фразеологізми поєднано не за тим 

принципом, що в інших 

А вік вікувати – топтати ряст 

Б ще треті півні не співали – ні світ ні зоря 

В у свинячий голос – мов у воду опущений 

Г стріляний горобець – побувати в бувальцях 

Складносурядне речення наведено 

в рядку 

А Уранці землю притрусив легкий сніжок, а 

вечір видався дивовижно теплим. 

Б Уранці землю притрусив легкий сніжок, так 

що вийти на футбольне поле ми не змогли. 

В Уранці землю притрусив легкий сніжок,  

залишивши на ній неприкриті плями. 

Г Уранці землю притрусив легкий сніжок і 

перетворив галявину на строкатий візерунок. 

Складносурядне речення утвориться, якщо до 

фрагмента «Уранці землю притрусив легкий 

сніжок…» додати 

А залишивши на ній неприкриті плями. 

Б дарма що була середина жовтня. 

В а вечір видався дивовижно теплим. 

Г так що вийти на футбольне поле ми не змогли. 

Д і перетворив галявину на строкатий візерунок. 

Українська література 

Твір «Поза межами болю» Осип Турянський 

присвятив 

А Василеві Романишину 

Б дружині й синові 

В сербові Ніколичу 

Г українцю Добровському 

Андрюша є героєм твору, присвяченого 

А Якову де Бальмену 

Б Василю Жуковському 

В «Цвітові яблуні» 

Г Кононівським полям 

«Дума – це…», 

«Дайте визначення жанру думи» 

Доведіть, що твір «Маруся Богуславка» – за 

жанром дума. 

Назва поезії Григорія Сковороди  

«De Libertate» у перекладі означає  

А про перемогу 

Б про кохання 

В про свободу 

Мораль – це «сила»  у творах письменника, якого 

називають 

А Сонячним поетом 

Б Українським Езопом 

В Королем українського тиражу 
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Г про природу 

Д про державу 

Г Алхіміком мудрих слів 

Д Імператором залізних строф 

Варіанти формулювання компетентнісно зорієнтованих тестових  завдань з української літератури, 

які розширюють горизонти застосування  матеріалу, сприяють формуванню вмінь його 

систематизувати, охоплюють кілька тем. 

• Автобіографічним романом є твір, цитату з якого наведено в рядку… 

• Правильними є всі твердження, ОКРІМ…  

• «Ареною людських пристрастей» Євген Гуцало назвав твір, героями якого є… 

• «Струни моєї душі ослабли, пошарпані грубими пучками…» – фінальні рядки твору, автора якого 

називають… 

• Сцена «генерального мордобитія» (за І. Франком) є кульмінаційним моментом твору, що за 

жанром… 

 

В  укладанні олімпіадних завдань з української мови популярним на сьогодні стає 

текстоцентричний принцип, відповідно до якого на матеріалі одного тексту учневі пропонують 

завдання різного формату й рівня складності. Зазначимо, що дуже важливим є формування в 

учня вмінь визначати тип і стиль мовлення; тему і головну думку тексту; добирати заголовок, 

який може відображати як тему, так і головну думку; складати план, визначаючи логіко-

смислові частини (мікротеми), засоби міжфразового зв‘язку. На матеріалі тексту пропонують 

завдання з лексикології (наприклад, дібрати синоніми (антоніми) до виділених слів, пояснити 

значення слова, до іншомовних слів дібрати українські відповідники тощо); фразеології 

(пояснити значення фразелогізмів, дібрати фразеологізми-синоніми або фразеологізми-

антоніми); синтаксису і пунктуації (виконати синтаксичний аналіз речення, поставити 

пропущені розділові знаки) тощо.  

Актуальними є також завдання з редагування. Зазначимо, що вкрай важливим є 

повторення класифікації помилок (орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних, 

стилістичних, змістових).  Лише знаючи характер помилки, учень зможе правильно 

зорієнтуватися в постановці завдання й успішно його виконати. Адже пропонують тести з 

таким формулюванням: «Пунктуаційну помилку допущено в реченні…», «Орфографічну 

помилку допущено в слові…», «Граматично правильно побудовано речення…», «Граматичну 

помилку допущено в рядку…», «Граматичну помилку містить речення…», «Дотримано норм на 

позначення часу в рядку», «Лексичну помилку допущено в рядку…» тощо.  

Наведемо приклади завдань з культури мовлення. 

І. Виберіть слово, що відповідає контексту. 

1. Ці методи  (ефективні, ефектні)  для виховання дітей. 

2. (Ефективне, ефектне) фаєр-шоу викликало море позитивних емоцій. 

3. Керівництво армії розробляє нові (тактичні, тактовні) прийоми оборони.  

4. Наш учитель – дуже (тактична, тактовна) людина.  

5. Представники різних поколінь не завжди (здатні, здібні) порозумітися.  

6. Тетянка –  (здібна, здатна) учениця. 

7. Моя дочка відвідує заняття (музичного, музикального) гуртка і є надзвичайно 

(музичною, музикальною) дитиною. 

8. Наша (е) головна(е) (задача, завдання) полягає в тому, що… 

9. Поезія Івана Франка «Гімн» – зразок (громадської, громадянської) лірики. 

10. Кожній людині варто знати правила поведінки в (громадянських, громадських) 

місцях. 

11. Виборча (кампанія, компанія) розпочалася 13 квітня. 

12. Свято ми відзначили в гарній (кампанії, компанії). 

13. Алфавітний (покажчик, показник) дозволяє знайти статтю за двома першими 

літерами її найменування. 

14. Надзвичайно важливим і переконливим (показником, покажчиком) важливої ролі 

мистецтва в житті суспільства є також розквіт художньої самодіяльності. 
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15. Дозвольте зачитати вітальну(ий) (адресу, адрес) на честь ювіляра. 

16. Мій (моя) домашній (я) (адрес, адреса) – м. Чернігів, вул. Гоголя, буд.16. 

17. Поезія Андрія Малишка — (свідоцтво, свідчення) великої духовної культури. 

18. (Свідоцтво, свідчення)  про одержання спеціальності дасть право випускникові 

знайти роботу. 

19. Хлопець чекав дівчину (близько, біля) її будинку (близько, біля) години. 

ІІ. Відредагувати словосполучення (сполучення слів). 

Заключити договір, без виключення, в другий раз, виключення із правил, відмінити 

закон, бувший співробітник, виключна роль, заплановані міроприємства, об‘єм роботи, повістка 

дня, приймати участь, являється доказом, приймати міри, принуждати, протирічити істині, 

прослойка суспільства, на протязі року, розповсюджувати слухи, говорячи по существу, прошу 

до уваги, умісно сказати, розпис руху, столкнутися з проблемами. 

ІІІ. Відредагувати речення. 

1. Довідки з любих питань можна отримати після п‘ятнадцяти годин. 

2. Із-за лютих морозів змагання відмінили. 

3. На засіданні було розглянуто наступні запитання.  

4. Тарас Шевченко писав, що я все покину і полину до самого Бога молитися. 

5. Прочитавши твого листа, мені стало весело. 

6. П‘ятницька церква – архітектурний пам‘ятник ХІІ вєка. 

7. Триває підписка на обласні видання, газети та журнали. 

8. Столітній дуб зацікавив учнів, перебуваючи на екскурсії. 

9. Біля семидесяти відсотків учнів користуються нетом. 

10. Студент своїми руками відремонтував свій комп‘ютер.  

11. Значний вклад у розвиток української культури внесли письменники і поети. 

12. Досі не можу вилікуватися від нежиті.  

13. Лист був написаний синіми чорнилами.  

14. Хиляться до лану золоті колосся. 

15. Скрізь була розставлена дерев‘яна мебель.  

16. Із-за різкої болі Степан не міг рухатися. 

17. До заяви прикладається: біографія, медична справка,   характеристика з міста роботи.  

18. Мені подобаються фарби осіннього лісу. 

19. Такий вітер піднявся, що поступила пропозиція позакривати вікна й двері. 20. Через 

пару днів їхні відношення покращаться.  

21. Можемо привести слідуючі приклади. 

22. Невірні рішення приносять велику шкоду.  

23. Ніхто, навіть  самі кращі учні, не рішили цієї задачі. 

24. Побачивши цю картину, мені стало страшно. 

25. Читаючи роман, у моїй уяві постав образ генія. 
26. Підписку на газети і журнали можна оформити на протязі двох місяців. 

27. Цей поет являється одним з найбільш відоміших постатей у теперішньому 

літературному процесі. 

28. Я виліз на Богдана Хмельницького, а Юрко поїхав на восьму школу. 

29. Грізно поблискуючи шаблею, кінь з вершником рвався вперед. 

30. У нашому класі любий учень розповість біографію Т. Шевченко і Л. Українки. 

31. Прочитавши цікаву книжку, хочеться поділитися враженнями. 

32. Почувши цю пісню, до мене повертається моє дитинство. 

33. Згадавши про втому, мені знову захотілося все кинути. 

34. Чи маєте пропуск до учбового корпусу? 

35.  Із-за затягування у прийнятті рішень, цю норму змінено. 

36. Радіокоментатор розповість по радіо про хід спортивного матчу. 

37. Український режисер Олександр Довженко першим створив перший звуковий фільм. 
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38. Передплату преси, газет і журналів продовжено ще на місяць. 

39. За допомогою комп‘ютерної мережі Інтернет послання дійде швидко, за лічені 

секунди на інший кінець світу.  

Для виконання компетентнісно зорієнтованих завдань, безперечно,  важливим є 

знаннєвий компонент, але  який потрібно не просто відтворити, а й зуміти застосувати в певній 

ситуації. 

 

Пропонуємо формат і зміст завдань з української літератури. 

І. Творче завдання. 

Напишіть есе на тему… 

Напишіть есе за афоризмом… 

Напишіть есе за мотивами вірша… 

Напишіть твір на одну із тем (на вибір)…  

ІІ. Тестові завдання різного типу ( відкриті / закриті, репродуктивні / компетентнісно 

зорієнтовані, з однією правильною відповіддю з чотирьох / п'яти варіантів, на встановлення 

відповідності / логічної послідовності). 

ІІІ. Паспорт твору. 

За наведеною ключовою цитатою визначити твір і заповнити «матрицю»: 

 

Автор  

Назва твору  

Рід літератури  

Жанр  

Тема  

Ідея…  

 

ІV. Ідейно-художній аналіз поезії – творча робота відповідно до плану аналізу ліричного 

твору (зв'язний текст). Зазначимо, що недостатньо визначити художні засоби та перерахувати 

їх. Важливо вказати їхню роль у запропонованому творі.  

V. Завдання в мистецькому контексті. 

Як відомо, в оновлених програмах з української літератури для учнів 5–9 класів і нових 

програмах для учнів 10–11 класів задля осучаснення змістового компоненту, актуалізації 

компетентнісного підходу введено рекомендаційну рубрику «Мистецький контекст» (МК), у 

якій подано зразки різних видів мистецтв (як класичні, так і сучасні), з якими вчитель, на 

власний розсуд, може ознайомити учнів під час аналізу художніх творів. 

 

 

1. Перед вами картина з подвійним змістом 

відомого українського художника й педагога О. Шупляка. 

Назвіть перші два рядки поезії Т. Шевченка, які 

надихнули художника на написання цього полотна (7 

клас).  

 

(«Мені тринадцятий минало, / Я пас ягнята за селом»). 
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2. Розгляньте картину А. Васнецова «Зимовий сон». З 

яким твором В. Підпалого ви асоціюєте це полотно? 

Які художні образи об‘єднують ці два твори різних 

видів мистецтв? (8 клас). 

 

 

 

 

 

 

 

3. Перед вами картина 

В. Васильківського «Козак у степу. 

Тривожні знаки». Ілюстрацією до якого 

вивченого вами літературного твору 

може слугувати це полотно? Свою думку 

аргументуйте (9 клас). 

 

 

 

 

 

 

4. Розгляньте ілюстрацію Андрія Чебикіна до 

збірки Івана Франка «Зів‘яле листя». Які 

ознаки авторського письменницького стилю 

передає ця робота художника? Свою відповідь 

підтвердіть прикладами різних художніх 

засобів (10 клас). 

 

 

 

 

 

5. Вашій увазі – оригінальний зразок футуро-авангарду – 

скульптура «Карусель П‘єро» Олександра Архіпенка, який 

першим у скульптурі почав розписувати поверхню фарбами. У 

«скульптуро-живопису» колір підкреслює рельєф, а рельєф 

доповнює колір. Назвіть українського поета початку 

ХХ століття, творчість якого є також своєрідним авангардним 

експериментом. Укажіть літературний твір, форму і зміст якого, 

на Вашу думку, могла б передати ця скульптура Олександра 

Архіпенка. Поясніть чому. (11 клас).  

 

 

Отже, системна робота із завданнями запропонованого формату допоможе учням якісно 

підготуватися до інтелектуальних змагань.  
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ОБРАЗНО-МЕТАФОРИЧНИЙ СВІТ У РОМАНІ 

Ю. АНДРУХОВИЧА «МОСКОВІАДА» 
 

У статті розглянуто метафору як один із найяскравіших засобів художнього слова 

роману Юрія Андруховича «Московіада», з’ясовано її роль і специфіку вживання у творі. 

 

Ключові слова: метафора, метафоризація, метафоричні конструкції, образи-символи. 

 

Метафора як один із стилістичних прийомів упродовж багатьох років привертає увагу як 

вітчизняних, так і зарубіжних учених-лінгвістів і посідає важливе місце в семантичних, 

стилістичних, психолінгвістичних, синтаксичних і прагматичних дослідженнях (Н. Арутюнова, 

Г. Колшанський, В. Телія, С. Єрмоленко, Т. Космеда, О. Селіванова, О. Кубрякова, В. Чудинов, 

Т. Єщенко, Л. Кравець та ін.). Така увага – не випадкова. Насамперед це зумовлено загальним 

інтересом до вивчення художнього тексту в широкому значенні цього поняття, оскільки 

мистецтво слова є особливим матеріалом  літературного образу, який розкриває людині світ 

засобами епічних, поетичних і драматичних творів. Одним із найяскравіших засобів 

художнього слова є метафора, яка надає будь-якому тексту високого ступеня образності, 

стислості форми, смислової насиченості, можливості різних інтерпретацій. 

Закладені в метафоричному перенесенні уявлення про дійсність  реалізуються в 

конкретних мовних формах, що набувають у реченні певних семантичних, емоційних, 

інформаційних і стилістичних статусів і певних функціонаціональних якостей. 

Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження свідчить про те, що в 

лінгвостилістиці метафору розглядають як троп, який полягає в переносному вживанні слів і 

виразів на основі їх схожості чи аналогії [Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. 

М.: Рипол-Классик, 2012. 608 с., с. 231].  

Семантичну структуру метафори становлять два компоненти – її значення (властивість 

актуального суб‘єкта метафори) та образ її допоміжного суб‘єкта. Ще з часів Арістотеля ця 

стилістична фігура розглядалася як спрощене порівняння, у якій вилучені предикати подібності 

(схожий, подібний до та ін.) і компаративні сполучники (як, мов, ніби, наче). Отже, основне 

призначення метафори полягає не в тому, щоб повідомити інформацію, а в тому,  щоб 

викликати в читача уявлення про неї. 

Характер функціонування метафор у кожного письменника індивідуальний і 

виражається по-різному. Так, на сучасному етапі досить актуальним стало вивчення творчості 

постмодерна Ю. Андруховича. Жанрово-стильові особливості його творів розкривають 

літературознавці Т. Гаврилів, Р. Харчук, Т. Гундорова, Л. Стефанівська, М. Рябчук, 

Н. Зборовська, Л. Марчук. Мовно-стилістичні новації в есеїстиці автора досліджено в працях 

С. Шебеліст. Зазначимо, що проблема метафоризації у творчості Ю. Андруховича потребує 

більш глибокого аналізу. 

Мовна особистість Юрія Андруховича в контексті сучасної літератури, зокрема в романі 

«Московіада», дуже цікава. Автор виробив власну впізнавану прозову манеру, яка ґрунтується 

на метафоризмі, основне призначення якої – актуалізувати увагу читача, долучити його до 

прозового осмислення дійсності, вплинути на нього.  
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Майстерність письменника виявилася в умінні описувати будь-яку подію так, щоб вона 

не втратила своєї захоплюючої інтриги. Завдяки метафорам у романі проводиться паралель між 

різними світами: реальним і образним.   

Лейтмотивом Юрія Андруховича «Московіада» стали його улюблені метафори –  

держава (імперія), місто – за допомогою яких автор намагався передати свої думки, настрій, 

характер. У творі ці метафори переросли в образи-символи, які надали йому таємничості, 

загадковості, зашифрованості. Тому імперії слід було вчасно подбати про своїх пияків [1, с. 20]; 

А держава – це монстр, це стихійне лихо [1, с. 20]; А справа в тому, що імперія подихає 

[1, с. 45]; Містичний страх перед найгрізнішою силою імперії [1, с. 51];  Тим часом імперія 

починала тріщати [1, с. 55];  Якщо їм вчасно не наллють пива, то вони рознесуть це місто 

разом із Луб’янкою та її казематами (тобто Внутрішнє Місто, Місто в місті) [1, с. 20]. 

У творі Ю. Андрухович використовує як прості (елементарні), так і розгорнені 

(поширені) метафори. Серед простих (яких у тексті більше) зустрічаються такі, як долітають 

пахощі [1, с. 5], живе той голос [1, с. 9], вірші пішли геть [1, с. 11], ніжка стільця [1, с. 41]; 

розгорнених (поширених) –  сувору, як мачуха, гуртожитську науку дійсності [1, с. 11], тяжіє 

стогін розчарування [1, с. 12]; Партія смичкових робилась дедалі нервознішою й вимогливішою 

[с.76]; кожна монета, вкинута в автоматну щілину, спричиняє лише коротенький невиразний 

плювок – у якому більше піни, аніж усіх інших пожаданих складників [1, с. 19].   

Однією з найбільш поширених у творі мовних інструментаріїв Ю. Андруховича стали 

іменникові метафоричні конструкції, серед яких є найпродуктивніша модель – генітивна 

метафора (сполучення іменника у називному відмінку, що є словом-носієм метафоричного 

значення, та безпосередньо залежного від нього іменника в родовому відмінку). Наприклад:  

віруси млявості та апатії [1, с. 1], море людей [1, с. 56] та інші.   

Подекуди в досліджуваному прозовому творі створюється така контекстуальна ситуація, 

що іменник стає лише основою, на якій будується виразний художній опис, наприклад, за 

допомогою прикметників. Стилістичною ознакою побудови таких конструкцій виступає 

постпозиційна схема: І ти бредеш назустріч новим втратам, у светрі, під дощем, а назустріч 

тобі бреде Москва – кульгава, мокра, відригуюча, з ветеранами, неграми, вірменами, 

китайцями, комуняками, фанами "Спартака" в червоно-білих панамах, сержантами, 

рецидивістами та ходаками до Леніна [1, с. 42]; І про те, що колись, вичищаючи забиті лайном 

протоки міської московської каналізації, бригада ліміти у кисневих масках обов’язково 

випорпає з намулу якусь брошку або золотий зуб, або гаманець – напівзітлілий, розбухлий, 

повний усілякої дрібної гидоти [1, с. 64];  Говори, – шепоче велетенський сом, крадькома 

визираючи з-під плаща якогось іхтіолога [1, с. 27]. У межах мікрообразу генітивна метафора 

зазвичай підтримується (семантично) дієсловом (або віддієслівними формами): Плин твоїх 

думок переривають кроки, що наближаються з боку коридору [1, с. 61]; Наливається 

жорсткістю старший [1, с. 68]. Досить оригінальною є метафора такого типу в текстах 

Ю. Андруховича, коли в образній ситуації підтримується іменниковість, а дієслівність 

приховується. Завдяки цьому статичні ознаки, структурно ускладнюючись, ще більше 

стилістично увиразнюються: Ліфти – це особлива нагода для гуртожитського населення 

повимахуватись і провернути яку-небудь оригінальну річ [1, с. 73]; Втім, усі ми – тільки 

відголоски великого Світового Дзвону, і жодне наше слово не народжується само собою 

[1, с. 73]; Ти гадав, Отто фон Ф., поплівшися у хвості за старими галичанськими уявленнями, 

що пивбар – це обов‘язково затишна і суха печера на старовинній брукованій вуличці, де на 

вивісці симпатичний Чортик із округлим від зловживань кендюшком, де тьмяне світло, 

неголосна музика, а кельнер вживає незбагненне словосполучення "прошу пана"? [1, с. 18].  

Для оригінального змалювання явищ природи автор використовує такі метафоричні 

конструкції: Оті хмари, що зависли над містом тяжкою повело, врешті прорвалися. І дощ 

обступив вас зусібіч [1, с. 18]. 

В ідіостилі Ю. Андруховича зустрічаються три типи метафор: антропометафора, 

зоометафора, ботанометафора. 
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Антропометафори: закипів чайник [1, с. 2], долітають пахощі [1, с. 5], вірші пішли геть 

[1, с. 11], драбина застугоніла [1, с. 13]. 

Зоометафора: більші риби пожирають менших [1, с. 23], шепоче велетенський сом 

[1, с. 27], як удосвіта нині кричала мавпа в гірських лісах [1, с. 29], стаєш у хвості черги 

[1, с.43]. 

Ботанометафора: букет гуртожитського сміттєпроводу, перегарів [1, с. 2]; Ця орхідея 

знищить, розтопить, зіжмакає тебе…[1, с. 10]. 

У творі Ю. Андруховича «Московіада» вживаються й такі моделі метафор: 

 

І. Модель ―тварина‖ → ―людина‖:  

 

1) назва тварини → людина, подібна до цієї тварини за порівнюваними 

інтелектуальними здібностями, характером, особливостями поведінки, наприклад: зигзиця, 

корова. Дурних корів [1. с. 3]; Ти, криса, в слєдующій раз думай [1. с. 23]; Яка змія, що ти 

верзеш? [1. с. 39]; Візьму, голубе, візьму все [1. с. 44]; Чому, поясни мені, ти, коню циганський? 

[1. с. 62]; Щуролови піймали щура. Слава щуроловам, щурові ганьба [1. с. 69]; Мовчки починаєш 

війну зі слизькою куркою [1. с. 46]; Галя підкинула їй одну зі своїх піддослідних кобр [1. с. 36]. 

 

2) житло тварини → житло людини, наприклад: лігво, нора. Вилазить зі свого леговища 

[1, с. 10]. 

 

ІІ. Модель ―нежива природа → людина‖: небесне тіло → оцінка стану людини в 

суспільстві, наприклад: зірка. Подумаєш, суперзірка поетична! [1, с. 54].  

 

IІІ. Модель ―живі істоти → нежива природа, рослини‖: частина тіла живої істоти → 

об‘єкт неживої природи, зокрема рельєфу, наприклад:вода, сонце. Вода внизу, у вічнозелених 

заростях мирту, шумить і кличе в навколосвітню подорож [1, с. 5]; Сідає сонце десь у водах 

ясного озера внизу, востаннє спалахують призахідним блиском незаймані вершини Альп [1, с. 4].  

 

ІV. Модель ―міфічні істоти → людина‖: чорт, сатана. Наприклад: Що "о’кей", чорт 

забирай? [1, с. 57]; Наділені сатанинською хитрістю [1, с. 69]. 

 

У результаті проведеного дослідження можемо узагальнити, що вживання наведених 

моделей залежить від особливостей метафоричного перенесення в контексті. Дібраний 

фактичний матеріал дав змогу стверджувати, що метафора в досліджуваному творі широко 

представлена за різними критеріями – за вживанням, подібністю, структурою та граматичним 

вираженням.  
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Виконавці: читці, музиканти (піаніст і віолончеліст) 

 

Музика.  М. Демиденко: Мелодія для фортепіано і віолончелі  
 

Читець. 

У кожного із слів своя душа, 

яку, проте, не просто нам уздріти. 

Живуть вони – життя людського діти, 

за кожним з нас їх натовп вируша. 

 

Коли ми молоді – вони веселі, 

ростучі, крутойдучі, далебі. 

У їхні душі далі голубі 

влітають голубами і в пустелі. 

 

Минаєм ми – мужнішають вони, 

відходимо, як відгуки луни, – 

вони вбирають нас, мов теребло. 

 

І наші душі, злі та добрі справи 

горять у них, як відблиски заграви, 

що після нас посіяла тепло. 

   

Читець. 

Син забув свою матір. Засмутилися липи в саду. 

Заросла споришем його стежка до рідної хати. 

А старенька давно од вітрів похиля на ходу, 

По ночах і по днях вигляда його бідная мати. 

 

За сльозою сльоза. Навіть камінь вона 

      пропекла … 

І травиця зросла, тими слізьми рясними полита. 

А синка все нема. Він дорогу забув до села, 

Він забув, як шумить смужка теплого стиглого жита. 

 

Коли матір забув і ту хату, де ти народивсь, 

То не важко забуть і ту землю, де виріс ти змалу, 
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І ту мову дзвінку, що від неньки почув ти колись, 

І ту пісню просту, що матуся від серця співала. 

Коли матір забув, тоді що ж дороге ще тобі, 

Що у серці твоїм ще лишилось святе і високе? 

Доживай, мов будяк, закохавшись в самому собі, 

Не напоять тебе вже землі життєдайнії соки. 

 

Читець. 

Вкраїно, матінко моя, 

Моя колиско, серцю люба, 

Сплітай вінки із листя дуба, 

Хай серце радістю буя. 

 

Візьми веселку, впережи 

Її собі у стан високий, 

Черпни з глибин земного соку, 

Себе, вродливу, карооку, 

Усьому світу покажи. 

 

Твої вінки зелено-руті 

Хай колють вражі очі люті,  

А ти барвінком зацвітай, 

Заколосися пшеницями, 

Та озовися солов‘ями 

Та рідним словом з краю в край. 

Ти бач яка! В вінках, у рожах, 

Житами пахнеш в ранню рань, 

Така принадлива, хороша 

І для чужинських зазіхань 

Така далека … 

 

Музика. В.Заремба. «Дивлюсь я на небо» (фортепіано і віолончель) 

 

Читець.  

О Вкраїно, 

Хлюпни ще піснею пісень, 

Війни ще духом тополиним 

Та глибочини козубень 

Розкрий для світу. Пурпуровим, 

Зеленошатим, калиновим 

Озвися словом. Хай і ті, 

Хто смерть твою пророчив здавна, 

Побачать теж, яка ти славна 

В своїй безсмертній красоті. 
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О Україно! Жить тобі, 

Як і твоїй співучій мові, 

Аж доки сяють голубі 

Небесні шати, і шовкові 

Шумують трави і горить 

У небі чиста дощовиця 

А нам довіку пить і пить 

З твоїх джерел – і не напиться! 

 

Читець. 

О місячне сяйво і спів солов‘я, 

Півонії, мальви, жоржини! 

Моря  бриліантів, це — мова  моя, 

Це — мова моєї Вкраїни. 
 

Яка  у  ній  сила  і  кличе,  й  сія, 

Яка  в  ній  мелодія  лине 

В  натхнення  хвилини!  О  мова  моя, 

Душа голосна України! 
 

Ти — мрії  фіалок  і  сон  конвалій, 

Й  гостріша  за  крицю  багнета... 

Ти  душу  бійця  пориваєш  на  бій 

В  натхненнім  пеані  поета... 
 

Тобою  звучать  і  міста  золоті, 

Й  заквітчані  селами  гони... 

Ти — зброя  ідеї.  У  битві  й  труді 

Єднаєш  сердець  міліони ... 
 

Мов  райдуги  —  арки  над  морем  колон, 

Що  в  небо  музикою  лине, 

Де  славить  життя  золоте  жайворон... 

Це — мова  моєї  Вкраїни. 
 

Це — матері  мова.  Я  звуки  твої 

Люблю,  наче  очі  дитини... 

О мово  вкраїнська!..  Хто  любить  її, 

Той  любить  мою  Україну. 
 

Музика.  М. Лисенко: «Елегія» (фортепіано і віолончель) 

Читець.  

Літо останній справляє бенкет!.. 

 Знов гаї, поля сміються, 

 Скрізь пташині співи ллються, 

 Сонце грає, сонце сяє, 
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 Річку сріблом обливає, 

В росах, як перлах, блищить очерет. 
 

Квіти зів‘ялі немов ожили, 

 Поміж травами сіяють, 

 Аромати розливають, 

 Сонце радісно сміється, 

 Море сміху, сяйва ллється. 
 

Хмари з далеких країв припливли … 

 

Читець.  

Облітають квіти, обриває вітер  

пелюстки печальні в синій тишині.  

По садах пустинних їде гордовито  

осінь жовтокоса на баскім коні. 

  

В далечінь холодну без жалю за літом  

синьоока осінь їде навмання.  

В‘яне все навколо, де пройдуть копита,  

золоті копита чорного коня. 
  

Облітають квіти, обриває вітер  

пелюстки печальні й розкида кругом.  

Скрізь якась покора в тишині розлита,  

і берізка біла мерзне під вікном. 

 

Музика.  М. Лисенко. «Айстри» на слова О.Олеся (в супроводі фортепіано) 

 

Читець. 

Айстри задумані, квіти останнії,  

осені пізньої сльози багрянії… 

Сумно шепочеться вітер над вами, 

і обмиває вас небо дощами.  
 

Ви як любов, що весни не зазнала 

і, як вечірня зоря одсіяла.  

Айстри задумані, квіти останії, 

осені пізньої сльози багрянії… 

 

Читець. 

Осінній сад шумить … Але у шумі тому 

привітної весни я чую голоси, 

я бачу зелень трав крізь золоту утому 

багрянородної прощальної краси. 
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Я чую солов‘їв … В чудеснім їхнім хорі 

мов потопа зоря, як  душа моя … 

І виснуть на квітках сльозинки рос прозорі … 

Хай осінь навкруги, – весною повен я. 
 

Замріялись гаї, і вся земля в задумі … 

Як не любить цих днів останньої краси! 

Хай осінь навкруги, – в її прощальнім шумі 

привітної весни я чую голоси. 
 

Читець. 

Осінь-маляр із палітрою пишною 

 Тихо у небі кружляє, 

Все осипає красою розкішною. 

Там розсипа вона роси сріблисті, 

 Там тумани розливає, 

Ліс одягає у шати барвисті. 

Ліс обливає кольорами дивними, 

 Ніжно сміється до вітру, 

Грає цілунками з ними переливними. 

Фарби рожеві, золотисті, червоні, 

 Срібно-блакитне повітря … 

Ніжні осінні пісні тиходзвонні! 

 

Читець. 

Запахла осінь в'ялим тютюном, 

Та яблуками, та тонким туманом, — 

І свіжі айстри над піском рум'яним 

Зорюють за одчиненим вікном. 
 

У травах коник, як зелений гном, 

На скрипку грає. І пощо ж весна нам, 

Коли ми тихі та дозрілі станем 

І вкриє мудрість голову сріблом? 
 

Бери сакви, і рідний дім покинь, 

І пий холодну, мовчазну глибінь 

На взліссях, де медово спіють дині! 
 

Учися чистоти і простоти 

І, стоптуючи килим золотий, 

Забудь про вежі темної гордині. 

 

Музика.  М. Демиденко «Вірю» (мелодія для фортепіано і віолончелі) 

Примітка. Склад читців керівник літературного театру добирає сам. Використано твори 

Л. Горлача, Л. Забашти, М. Рильського, В. Сосюри, М. Лисенка, М. Демиденко. 
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ЛІТЕРАТУРИ  
(НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ ГАРПЕР ЛІ  

«УБИТИ ПЕРЕСМІШНИКА». 9 КЛАС) 
 

У статті розглядається проблема вивчення творів зарубіжної літератури у 

взаємозв’язку з творами кіномистецтва на матеріалі роману американської письменниці Нелл 

Гарпер Лі «Убити пересмішника» за новою програмою (5-9 класи. 2012) для 9 класу. 

Ключові слова: міжмистецькі зв’язки, художньо-естетичний розвиток, літературний 

твір та його екранізація, кінематограф, кіноверсія, сюжет, кінообрази. 

 

Однією із змістових ліній літературного компонента нового Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти (освітня галузь «Мови і літератури») [13; 9] є лінія 

культурологічна, реалізація якої полягає в навчанні літератури в тісному взаємозв‘язку із 

творами інших видів мистецтва. Завдання не просте, бо передбачає широку обізнаність 

учителя-філолога в царині мистецтва, сформованість умінь щодо культурологічного аналізу 

літературного твору. Така вимога прописана в підручнику з методики викладання світової 

літератури Л.Мірошниченко [9; 28] й зафіксована в навчальних програмах із зарубіжної 

літератури для 5-9 класів (2012 р., оновлених у 2015 р.) [8].  

Про принцип культуровідповідності в навчанні, сформульований ще німецьким 

педагогом Ф. Дістервегом, йдеться в наукових працях вітчизняних педагогів К. Ушинського, 

А. Макаренка, В. Сухомлинського. Питання ефективності процесу шкільного навчання й 

виховання за умови комплексного впливу різних видів мистецтва на особистість школяра 

розглядалося в працях науковців А. Вітренка, Н. Волошиної, В. Гречинської, С. Жили, 

П. Коржупової, О. Куцевол, В. Маранцмана, Л. Мірошниченко, Т. Недайнової, Є. Пасічника, 

О. Покатілової  та інших.  

Відповідно до цього принципу один із розділів посібника Т.Ф. Бугайко та Ф.Ф. Бугайка 

«Навчання і виховання засобами літератури» названо «В єдності розумового, емоційного і 

естетичного», де наші видатні науковці-методисти найважливішою проблемою методики 

називають «виховання в учнів інтересу й любові до читання…формування в них 

висококваліфікованого читача, чуйного до ідейно-естетичних багатств художнього слова» 

[1, с.27]. Водночас важливим завданням є «навчити дітей сприймати й осмислювати художній 

твір як факт мистецтва» [1, с.29]. А перегляд художніх фільмів у ході вивчення художнього 

твору розглядається як джерело набуття життєвого досвіду. «Життєвий досвід тут розуміється 

широко: і як особисто пережите учнем, і як сприйняте ним у процесі навчання, під час читання 

художніх творів, перегляду кінофільмів тощо. Словом, як сукупність усіх подразників першої 

і другої сигнальних систем, що впливають на психічну діяльність юного читача» [ 1, с.47].  

Мабуть саме цей фактор зумовлює використання інших видів мистецтв на уроках 

літератури, зокрема – екранізацій художніх творів. Наймолодший із усіх видів мистецтва – 
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кінематограф залишається найбільш популярним і сьогодні. У курсі «Естетика» (11 клас) на 

вивчення цієї теми відведено 2 години. Фрагментарно ця тема репрезентована в курсі «Художня 

культура». Ґрунтовної інформації про цей вид мистецтва учні з цих курсів не отримують, хоча 

знайомляться з ним іще в дошкільному віці. Проте в ході вивчення в школі інтегрованого курсу 

«Зарубіжна література» кіноверсії, створені за художніми творами або за мотивами художніх 

творів, стають цікавим навчальним матеріалом для порівняльного аналізу, встановлення 

типологічних подібностей та відмінностей внаслідок оригінальних режисерських творчих 

задумів, рішень, використання технічних засобів і прийомів, притаманних мистецтву кіно. 

Зрозуміло, що в ході такого порівняння значно зростає рівень сприйняття, розуміння, засвоєння 

й запам‘ятовування навчального матеріалу, набуття компетенцій встановлення міжмистецьких 

зв‘язків, оцінювання мистецьких явищ за законами естетики, визначення їхньої ролі в 

культурному збагаченні особистості. Тому зовсім не випадково наявність кіноверсії 

художнього твору стала одним із вагомих факторів його потрапляння до шкільної програми. 

Автори програм врахували можливості кіно впливати комплексно на емоції глядача 

візуалізацією дії за допомогою звуку. А перед учителем-словесником постає завдання навчити 

учнів порівнювати літературний твір із його екранізацією, дати початкові знання про специфіку 

такого виду мистецтва як кіно, за допомогою якого цікавішими й зрозумілішими стануть твори 

мистецтва слова. Тому в розділі Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів 

навчальних програм із зарубіжної літератури читаємо: учень (за розділами)виявляє специфіку 

зображення одного й того самого образу в літературі та інших видах мистецтва; розкриває 

специфіку втілення міфів народів світу у творах мистецтва (живопис, музика, театр, кіно, 

мультиплікація тощо); демонструє вміння зіставляти оригінали й переклади творів (на 

окремих рівнях – тематики, образів, мовних особливостей та ін.), а також порівнювати твори 

різних видів мистецтва, твори українських і зарубіжних авторів (в окремих аспектах – теми, 

ідеї, образи, жанри та ін.) [ 8 ].   

Отже, залишається нагальна потреба в науково-методичному забезпеченні оновленої 

(розвантаженої у 2015 р.) навчальної програми.  

Згадаємо, що «кіно – мистецтво синтетичне», бо поєднує в собі літературу, живопис, 

музику. Кінорежисер С. Герасимов стверджував, що домінантним складником кіно є слово: 

«Значення слова, а отже, літературного начала в кінематографічному синтезі велике…» [3, 39]. 

Про подібне свого часу говорив і О. Довженко. 

Отже, продемонструємо етапи порівняльного вивчення літературного твору та його 

кіноверсії на прикладі роману американської письменниці Нелл 

Гарпер Лі «Убити пересмішника» [3], який уперше 

вивчатиметься за програмою курсу «Зарубіжна література» в 

9 класі. 

Перегляд екранізації спонукатиме учнів до повторного 

уважнішого прочитання, перехресного аналізу, одержання 

додаткових знань шляхом зіставлення творів різних видів 

мистецтва. За таких умов можна аналізувати екранізацію в 

повному обсязі або окремі фрагменти, порівнювати образи, 

створені кінакторами, із літературними персонажами, сюжетні 

лінії, ключові епізоди, яскраві деталі…Але усе це буде доречним 

уже на етапі аналізу художнього твору. На початковому етапі – 

підготовки до сприйняття твору – ми познайомимо учнів із 

життям і творчістю письменниці, наводячи цікаві епізоди, факти 

творчої діяльності, аби зацікавити учнів, мотивувати до 

прочитання твору. Обмежимось невеликим обсягом інформації, 

аби більше часу відвести на роботу з текстом твору.  

Отже, повідомимо роки життя американської письменниці та публіцистки Нелл Гарпер 

Лі (англ. Nelle Harper Lee) — 28 квітня 1926 року – 19 лютого 2016).  Зазначимо, що відомість 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1926
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/2016
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їй приніс роман «Убити пересмішника», який вважається частково автобіографічним. Виданий 

у 1960 році, відзначений Пулітцерівською премією 1962 р Його було визнано «найкращою 

Американською «правовою» драмою всіх часів». Крім того за плідну працю на літературній 

ниві її було нагороджено Президентською медаллю Свободи (2007) та Національною медаллю 

мистецтв (2010).  

Додамо, що Нелл Гарпер Лі була наймолодшою дитиною в родині, її батько був 

юристом. По закінченні школи в Монровіллі вступила до Коледжа Гантінґтона в Монтґомері 

(1944–1945), після чого два семестри вивчала право в державному університеті. Один рік 

провела в Оксфордському університеті в Англії, однак навчання не закінчила. У 1950-их 

працювала в бюро авіаліній Eastern Air у Нью-Йорку. 

У 2011 р., відповідаючи на питання, чому вона написала лише один роман, Лі зазначила: 

«З двох причин: по-перше, я не хотіла б проходити через тиск та публічність, через які я 

пройшла з «Убити пересмішника―, ні за які гроші. По-друге, я сказала все, що хотіла сказати і 

не буду говорити це знову».  

3 лютого 2015 р. Лі оголосила, що в середині липня вийде її другий роман «Іди, вартового 

постав» («Go Set a Watchman»). Він є продовженням «Убити пересмішника», хоча і був 

написаний раніше. За словами Лі, колись видавець переконав її переробити частину «Іди, 

вартового постав» в окремий роман. Так з'явився «Убити пересмішника». У середині 50-х років 

Лі завершила «Іди, вартового постав», але тоді цей роман не був опублікований. Назва нового 

роману є цитатою з Книги пророка Ісаї (21:6). 

Останні кілька років перед смертю Гарпер Лі жила в будинку для літніх людей 

неподалік дому, в якому вона виросла [ 19 ].   

https://uk.wikipedia.org/wiki/Гарпер_Лі 

Назва роману Гарпер Лі «Убити пересмішника», пропонованого для детального 

вивчення, потребує пояснення. Слово пересмішник (як складова назви твору), означає 

горобцеподібного птаха, який діставляє радість і насолоду своїм співом, не завдає жодної 

шкоди людям, тому у творі образ птаха-пересмішника символізує невинність. 

Книга починається з епіграфу: «Юристи, напевне, теж колись були дітьми». Ці слова 

належать Чарльзу Лему – англійському дитячому письменнику. У ході зіставлення 

літературного твору та його кіноверсії учні розглянуть епіграф, висловлять свої судження  щодо 

його відповідності основній думці твору. 

На етапі мотивації вивчення програмової теми вчителеві варто розповісти учням про 

популярність роману Гарпер Лі, який і сьогодні посідає 40 місце в Рейтингу 100 найкращих 

книг усіх часів журналу Ньюсвік.  Ознакою популярності твору є використання його сюжету 

представниками інших видів мистецтва.  Повідомимо, що за мотивами цієї книги, написаної від 

імені дочки адвоката, який захищає в суді чорношкірого, несправедливо звинуваченого в 

зґвалтуванні білої жінки, знято однойменний фільм режисера Роберта Маллігана 1962 року з 

Грегорі Пеком у ролі батька головної героїні Аттікуса Фінча. Фільм теж вважається 

класикою американського кіно. Екранізація роману 1962 року була відзначена кількома 

престижними преміями, у тому числі трьома «Оскарами». [20]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki  Убити пересмішника 

Далі учні познайомляться з самим літературним твором, виданим в Україні в 1975 році в 

перекладі Михайла Харенка. Саме цим текстом ми й будемо послуговуватися.  

На етапі підготовки до аналізу художнього твору в ході репродуктивної бесіди учні 

розкриють сюжет твору [Додаток 1], поділяться враженнями від прочитаного. Зазвичай у творі 

подано події, які утворюють його сюжет, портретні характеристики головних персонажів твору. 

Тому школярам цікаво буде порівняти літературний твір із його кіноверсією, аби зробити 

висновки про оригінальне прочитання режисером твору американської  письменниці та 

краще розібратися в перебігу подій, емоційно зреагувати на гру акторів, порівняти 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1960
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007
https://uk.wikipedia.org/wiki/2010
https://uk.wikipedia.org/wiki/1944
https://uk.wikipedia.org/wiki/1945
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Eastern_Air&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/2011
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/2015
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%86%D1%81%D0%B0%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/Гарпер_Лі
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%28%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BC%29
https://uk.wikipedia.org/wiki/1962_%D1%83_%D0%BA%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96_%D0%9F%D0%B5%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&action=edit&redlink=1
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створені ними образи із намальованими уявою читача, визначити засоби виразності, 

пропоновані іншим видом мистецтва (кіно), спробувати встановити наявні відмінності від 

оригіналу, оцінити режисерські підходи до розкриття тематики й проблематики твору.  

Учні 9 класу взмозі здійснити ґрунтовний порівняльний аналіз літературного оригіналу 

та його кіноверсії, а пізніше – в 11 класі в курсі «Естетики», обов‘язково згадають цей приклад 

під час вивчення теми «Кінематограф». Вони вже знатимуть, що під час екранізації режисер має 

право на своє прочитання, навіть на співавторство, яке проявляється у введенні нових діалогів, 

вчинків персонажів, у заміні окремих епізодів, деталей сюжету, власному баченні 

зовнішності персонажа, його характеру, мотивації його поведінки тощо. Для роботи з 

порівняння літературного твору і його екранізації скористаємося невеличким словничком, 

який міститиме такі терміни: 

 кадр – окремий знімок на кіно- та фотоплівці, окрема сцена або епізод із кінофільму; 

 кіномистецтво – мистецтво відтворення на екрані за допомогою кінематографа 

зображень, які викликають враження живої дійсності; 

 кінообраз – образ, створений актором; 

 кінометафора – кінематографічний елемент, що є у фільмі образно-символічним, 

асоціативним засобом зображення, вираження думок; 

 кінематограф – kinema – рух, зміна; мистецтво, яке продукує рухомі зображення на 

плівці, що створює відчуття реальної дійсності; 

 композиція кадру – створення звукового (поєднання слова, музики, шуму) й зорового 

ряду (перспективи, світлових акцентів, деталей); 

 монтаж – відбір та поєднання окремих частин чогось; 

 синтез – поєднання засобів виразності.  

 

Для того, щоб установити, чи відбулися зміни в сюжеті кіноверсії твору, наперед 

заповнимо порівняльну таблицю його ключових епізодів [Додаток 2]. Відтворювати події 

будемо, рухаючись слідом за авторкою, яка структурувала твір за розділами (31), що дасть 

змогу перевірити, чи дотримається режисер порядку розгортання сюжетної дії, чи в повному 

обсязі відтворить події, зображені в художньому творі. Ця робота дасть змогу зробити висновки 

щодо змін у сюжеті кіноверсії, які учні зафіксують у цій же таблиці. Узагальнена інформація 

допоможе зробити висновки щодо наявності  принципової різниці між двома видами мистецтва 

– літературою і кінематографом. Кіносценарист, кінорежисер разом із оператором, акторами 

вибудовують кадри, де образи творяться за допомогою не тільки слова, але й звуку, динаміки 

руху візуальних картин  відтвореної дійсності. Відпадає потреба в детальних словесних описах 

портретів, пейзажів, інтер‘єрів, характерів, бо все це синтетично відтворено й подано вже як 

режисерська версія інтерпретації художнього твору. І в уважного читача є змога порівняти 

створене власною уявою з пропонованою версією. Задля цього складемо порівняльні 

характеристики за словесними портретами, поданими в літературному творі, та візуальними 

образами, створеними кіноакторами [Додаток 3]. 

Набуті знання в ході підготовчої роботи учні продемонструють в ході бесіди на етапі 

аналізу художнього твору. Орієнтовними запитаннями можуть бути такі: 

 

1. Роман Гарпер Лі «Убити пересмішника» було визнано «найкращою Американською 

«правовою» драмою всіх часів». Чи згодні ви з такою оцінкою твору? 

2. Чи відповідає сценарій кінострічки літературному оригіналу? 

3. Хто із персонажів літературного твору є образом-символом птаха-пересмішника, 

образом-символом невинності? Чи співпадає цей образ із образом-символом кінострічки?  

4. Чим, на вашу думку, умотивовані зміни, до яких вдався кінорежисер? 

5. Чи співпали ваші уявлення про персонажів (за словесними характеристиками, 

поданими авторкою у творі) із кінообразами, створеними кіноакторами? 



2019 Педагогічні обрії № 6 (108) 
 

34 

6. Кому з кіноакторів більшою мірою вдалося наблизитися до героя літературного 

твору, до образу, створеного вашою уявою? 

7. Який епізод книги/ фільму вам сподобався найбільше і чому? 

8. Гарпер Лі у своєму романі «Убити пересмішника» розкриває ряд соціально значущих 

проблем.  Чи упорався з цим завданням кінорежисер у своїй кіноверсії літературного твору? 

9. Якби ви були кінорежисером, що б змінили у своїй версії екранізації роману Гарпер 

Лі «Убити пересмішника»? 

10. «Юристи, напевне, теж колись були дітьми». Поясніть ці слова Чарльза Лема, які 

стали епіграфом до художнього твору. Чи розкривають вони так само і зміст кінострічки? 

 

У ході вивчення твору учні дійдуть висновку, що за жанром роман Гарпер Лі є романом 

виховання, бо авторка «змальовує шлях становлення людини, формування тих понять і 

уявлень, які визначають саму її сутність» [17]. Виховна система «безкомпромісного юриста 

Аттікуса» полягає в добрих справах, які слугують для дітей прикладом. Батько не 

втомлюється пояснювати дітям усе, що їм здається незрозумілим, застерігає від 

нерозумних вчинків. Діти дорослішають, навколишній світ із його проблемами вже не 

здається таким безхмарним і радісним, вони прагнуть справедливості, тяжко 

переживають, коли покарано безвинного Тома Робінсона. Вони вже чітко розуміють, що 

«не від давності роду залежить шляхетність, а від талантів його представників, які 

приносять користь суспільству». Цього навчає їх батько, уявлення про якого з часом 

змінюються. Діти стають свідками його мужності, вправності, професіоналізму, порядності. 

Вони пишаються батьком, який своїм прикладом доводить справедливість слів: «Мужність – у 

тому, аби братися за безнадійну справу і йти до кінця».  

Авторка роману порушує чимало актуальних проблем – політичних, соціально-

економічних, правових, морально-етичних, які можна віднести до ряду вічних: про рівні права 

людей незалежно від кольору шкіри, про драматичні наслідки економічних криз, про подвійні 

стандарти в освіті, про любов до ближнього тощо. Із роману діти дізнаються як велося людям в 

американських провінціях у часи Великої депресії, про розшарування в суспільстві меншою 

мірою за майновим станом і походженням, а переважно за приналежністю до білої чи чорної 

раси. Авторка мала сміливість доводити, що не колір шкіри визначає переваги однієї людини 

перед іншою, а моральні чесноти. Нелл Гарпер Лі мужньо розкриває вади американського 

суспільства, несправедливість американського правосуддя, бідність, забобонність і 

неосвіченість основної маси населення провінційного містечка, що породжує в окремих його 

представниках жорстокість, ненависть до ближнього.  

Учнівські спостереження, висновки можуть бути покладені в основу відгуку на 

екранізацію літературного твору «Мої враження від перегляду кіноверсії роману Гарпер Лі 

«Убити пересмішника» із використанням візуальних матеріалів, навчального проєкту 

«Кіносценарій за твором Гарпер Лі «Убити пересмішника». На етапі рефлексії учні 

розкажуть про отримані нові знання, пережиті емоції, про те, наскільки збагатилося їхнє 

уявлення про твір та його персонажів після перегляду кінострічки, про засоби творення 

прекрасного в кіномистецтві і про те, наскільки змінилося їхнє ставлення до книги й читання в 

ході вивчення роману Гарпер Лі «Убити пересмішника» з використанням кіноверсії цього 

твору.  

Отже, зіставлення літературного твору з його екранізацією зайвий раз підкреслює 

інтегративну роль курсу зарубіжної літератури, вивчення якого сприяє формуванню в учнів 

системи художнього мислення. Окрім того, порівняння літературного твору з його кіноверсією 

активізуватиме сприйняття учнями творів мистецтва й сприятиме виробленню умінь самостійно 

оцінювати художні явища, надаватиме змогу  по-новому осмислювати сюжет, образну систему, 

збагачуватиме духовний світ учня, розвиватиме його аналітичне мислення, а відтак – аналітичні 

компетенції як важливого показника сформованості загальної предметної компетентності. 
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Додаток 1 

 

Щодо сюжету, то події в романі відбуваються впродовж трьох років (1933–35) під час 

Великої депресії у вигаданому містечку Мейкомб (Алабама), яке носить на собі «печать 

старечої втоми». Розповідь ведеться від імені головної героїні — шестирічної Джин Луїзи 

Фінч (на прізвисько Всевидько). Вона живе зі старшим на чотири роки братом Джемом 

(Джеремі) і батьком-вдівцем Аттікусом, який працює адвокатом. Всевидько і Джем дружать 

із хлопцем на ім'я Діл, який кожного року приїжджає до Мейкомба на літо до тітки. Троє 

дітей зачаровані розповідями про їхнього сусіда Артура Редлі (Страхолюда) і бояться його. 

Страхолюд веде самітницький спосіб життя, протягом багатьох років його майже ніхто не 

бачив. Дорослі Мейкомба не розповідають дітям деталі його життя, тому Всевидько, Джем і 

Діл переповідають чутки про зовнішність Страхолюда і причини його самітництва. Вони 

мріють виманити його з будинку. Після двох проведених із Ділом літніх канікул Джин і Джем 

знаходять дрібні подарунки, які хтось залишає в дуплі дерева неподалік садиби Редлі. Кілька 

разів таємничий Страхолюд робить щось хороше для дітей, але не хоче спілкуватися з ними 

особисто. 

Водночас, суддя Тейлор призначає Аттікуса адвокатом Тома Робінсона, чорношкірого 

чоловіка, якого звинувачують у зґвалтуванні молодої білої дівчини Мейєли Юел. Аттікус 

робить усе можливе, щоб захистити Тома, що викликає несхвалення багатьох жителів 

Мейкомба. Інші діти глузують з Джема і Джин через поведінку їхнього батька, називаючи його 

«прихильником негрів». Дівчинка встряє в бійки, щоб захистити честь Аттікуса, однак він 

забороняє їй це робити. Група чоловіків збираються викрасти Тома із в'язниці і лінчувати його, 

тому Аттікус охороняє в ту ніч свого підопічного. Небезпека минає, коли Джин, Джем і Діл 

без дозволу пробираються до будівлі в'язниці і Всевидько своєю дитячою безпосередністю 

переконує чоловіків відмовитися від своїх намірів. 

Аттікус не хоче, щоб його діти були присутні на суді Робінсона, але вони все одно 

приходять. У приміщенні для білих немає жодного вільного місця, тому за запрошенням 

преподобного Сайкса Джем, Всевидько і Діл сідають на галереї, яка призначена для 

чорношкірих. Аттікус доводить, що обвинувачі — Мейєла та її батько Боб Юел — говорять 

неправду. Під час допиту свідків виявляється, що Мейєла, у якої не було друзів, сексуально 

домагалася Тома, її батько побачив це і побив доньку. На суді вони стверджують, що Том 

побив і зґвалтував дівчину. Попри вагомі докази невинності Тома, присяжні виносять 

обвинувальний вирок. За зґвалтування білої жінки чорношкірого повинні стратити. Віра 

Аттікуса і Джема у правосуддя сильно похитнулася. Попри шанси виграти апеляцію на вирок, 

Том вирішує втекти із в'язниці. Під час втечі його вбивають вартові. 

Незважаючи на обвинувальний вирок Тому, внаслідок судового процесу репутація Боба 

Юела значно похитнулася. Юел резонно вважає винним у цьому Аттікуса, який фактично 

довів брехню Боба під присягою. Під час зустрічі Юел плює адвокату в обличчя і обіцяє 

помститися. Боб намагається проникнути до будинку судді і знущається над вдовою Тома. 

Зрештою, він нападає на беззахисних Джема і Всевидька, коли вони поверталися ввечері з 

шкільної вечірки на Хелловін. У бійці Юел ламає Джему руку, однак несподівно хтось 

приходить дітям на допомогу. Невідомий чоловік убиває Боба і приносить Джема додому, 

Всевидько розуміє, що це Страхолюд Редлі. 

Приїжджає шериф Тейт і заявляє, що Боб Юел загинув у бійці. Шериф сперечається з 

Аттікусом про доцільність звинувачення у вбивстві Джема (Аттікус впевнений, що його син, 

хоч із самозахисту, убив Юела і це не слід приховувати). Зрештою адвокат приймає версію 

Тейта, що Юел сам впав на власний ніж. Страхолюд просить Джин провести його додому і 

після прощання на порозі його садиби зникає знову. Стоячи на веранді Редлі, Всевидько уявляє 

життя з точки зору Страхолюда і шкодує, що вони ніколи не відплачували Страхолюду за ті 

подарунки, які він робив. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D2%91%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD
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Додаток 2 
 

Ключові епізоди твору Гарпер Лі «Убити 

пересмішника» 

(за розділами) 

Ключові епізоди кіноверсії  (1962 р.) 
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1. Історія містечка Мейкомб, роду Фінчів, 

мешканців містечка, сусідів Фінчів. Інтерес дітей 

Аттікуса Фінча – Луїзи і Джема, їхнього друга 

Діла до сусіда – Страхолюда Редлі (історія 

родини), якого вони ніколи не бачили, яким 

лякали одне одного.  

1. На екрані скринька з цінностями, 

подарованими дітям Страхолюдом Редлі: 

годинник, фігурки дітей, монети, кульки, 

фломастери… 

 

2. Луїза іде до школи (навчена читати і писати), 

перший день, знайомство з вчителькою, дівчинка 

проявляє знання психології дітей мешканців 

містечка (Канінгеми). 

2. Вулиця містечка Мейкомба, поштар, 

перехожі – картина провінційного життя, коли 

поспішати немає куди, купувати немає чого, 

грошей немає. Голос за кадром дорослої 

Луїзи Фінч, яка згадує дні свого дитинства. 

 

3. Відвідини Уолтера Канінгема. Взаємини 

дівчинки зі служницею (Луїза ненавидить 

Келпурнію за її вимогливість і суворість). Школа. 

Безпорадність і розгубленість учительки. 

Відправляє Барріса Юела зі школи, аби той вимив 

голову. Келпурнія сумує за дітьми, які пішли в 

школу. 

3. Містер Канінгем прийшов до Аттікуса 

Фінча, батька Луїзи, віддати борг (продуктами). 

Луїза (Всевидько) кличе батька. Дівчинка 

цікавиться в батька, навіщо Канінгем усе це 

приносить. За юридичну допомогу. Грошей 

немає. Канінгеми бідні, криза їх підкосила. 

 

4-5. Знахідки Луїзи в дуплі поблизу будинку Редлі 

Страхолюда (дорога зі школи пролягала повз 

будинку Редлі). Настали канікули. Діти чекали на 

приїзд Діла. Літо.. Місіс Дюбоз. Ігри (в колесо), 

забобони. Всевидько біля сходів будинку Редлі. 

Гра «Страхолюд Редлі». Діти придумали п‘єсу, 

розподіляли ролі. Аттікус розсекретив гру. Діл 

попросив Всевидько вийти за нього заміж, а потім 

забув про це. Всевидько у Моді Аткінсон на 

веранді (вдова, добріша за інших, пригощала дітей 

пирогами, жінка-хамелеон). Від міс Моді Луїза 

дізнається, що Артур Редлі живий. Негритянські 

казки. Розповіді про родину Редлі. Аттікус, що 

вдома, що на роботі – однаковий. Хлопці (Джем і 

Діл) вирішили передати записку Редлі. Аттікус 

просить дітей не мучити Редлі. Мрії Джема стати 

юристом. 

4. Джем (Джим) сидить на дереві. Його 

кличуть снідати, а той ставить умови. Він 

спуститься, якщо батько погодиться зіграти в 

футбол. А. відповідає, що йому занадто багато 

років. Сусідка міс Моді захищає Аттікуса, 

який, на думку його сина, нічого не вміє. 

 

6-7-8. Прощання з Ділом. Діти вирішили ввечері 

заглянути у вікно Редлі. Почули постріл – «на 

грядку містера Редлі забрався негр…». Пожежа – 

згорів будинок міс Моді («дивачка»), яка зовсім за 

ним не жалкує (буде більше місця для квітів). 

Живе тимчасово в будинку міс Кроуфорд. 

5. Зустріч із Ділом, який приїхав на канікули 

до тітки. Хлопчик розповідає дітям про себе, 

тата, маму, ті – про себе, свою матір… 

 

 

9. Всевидько не хоче ходити до школи. Побилася з 

хлопцем за те, що той образив її батька («захищає 

чорномазих» – Тома Робінсона). Аттікус пояснює 

дівчинці, що негри, як і інші люди, потребують 

захисту. Різдвяна зустріч родичів у будинку 

Сеймона Фінча. Френсіс називає батька Всевидька 

чорнолюбом, за що дівчинка його поб‘є.  Дядько 

6. Діти розповідають про свого сусіда – злу 

людину, який свого сина – Страхолюда Редлі – 

прикував до ліжка. Він має 2 метри на зріст, на 

обличчі шрам, зуби в нього порчені, із рота 

тече слина…Міс Моді додає – маніяк, психічно 

хвора людина. 

 

 



2019 Педагогічні обрії № 6 (108) 
 

38 

Джек хвилюється, як діти Аттікуса витримають 

випробування – захист Тома Робінсона. 

10. Характеристика Аттікуса: кволий, йому під 50, 

старший із батьків (початок фільму). Дядько 

Джек учив дітей стріляти, але говорив: 

«Запам‘ятай:  убити пересмішника – великий 

гріх», бо ці птахи «не роблять ніякої шкоди, а 

своїм співом дають нам велику радість». Пригода 

зі скаженим собакою. Дітей здивув влучний 

постріл батька. До цього випадку вони думали, що 

їхній батько нічого не вміє.  

7. Діти грають у схованку. Потім зустрічають 

батька, пояснюють Ділу, чому називають його 

на ім‘я. Проходять повз двір сусідки міс Дюбоз. 

Аттікус ввічливо з нею вітається, розпитує про 

квіти…(Луїза: він хоче, аби вона перестала 

сердитися). 

 

 

11. Конфлікт із міс Дюбоз виникає із-за її слів про 

Аттікуса («Ваш батько такий, як і чорномазі, і 

всякі білі покидьки, що їх він захищає!». Така 

заява вразила дітей. Окрім цього, їх було названо 

«розумово неповноцінними». Помста Джека 

(позбивав голівки квітів (камелій) міс Дюбоз). 

Розповідь Аттікуса про справу Тома Робінсона. 

Джек спокутує провину перед міс Дюбоз. Згодом 

міс Дюбоз звільняє Джека від читання. Невдовзі 

стара жінка помирає.  

8. Луїза на ніч читає книгу, розмовляє з 

батьком («Я просив залишити цих людей в 

спокої» – про Редлі). Укладаючись спати, 

розглядає батьків кишеньковий годинник, 

подарований померлою матір‘ю. Батько 

говорить про те, що настане час і годинник 

перейде Джему як сімейна реліквія. А мамині 

перлини і каблучка дістануться Луїзі. 

 

 

12. Джемові 12 років. У характері Джема 

відбуваються зміни. Він починає повчати Луїзу 

(«пора вже бути людиною»). Діти отримали листа 

від Діла. Він повідомив, що не приїде влітку, бо в 

нього новий батько. «…без нього воно (життя) 

стало нестерпним». Аттікус поїхав на законодавчі 

збори штату на два тижні. З‘явилася карикатура в 

газеті на нього. Відбувся похід до церкви («для 

чорномазих») з Келпурнією, де діти зрозуміють, 

що «Бог один». Прихожани зберуть 

пожертвування для Тома Робінсона (адже у нього 

троє дітей). Діти дізнаються, що чорношкірі 

прихожани неписьменні, що в Келпурнії є друге 

життя – у родині.  

9. Луїза запитує Джема, скільки їй було років, 

коли померла мати, яка вона була – красива, 

добра, чи любив він її, чи сумує за 

нею…Відповіді на останнє запитання не 

отримала. 

 

 

13. Приїзд тітки Олександри. Тітка виховує дітей у 

дусі роду Фінчів, для яких характерною була 

«бездоганна вихованість». 

10. До Аттікуса заходить суддя Тейлор, 

повідомляє про справу Тома Робінсона, 

пропонує стати його адвокатом. Аттікус 

погоджується. Суддя обіцяє повідомити, коли 

почнуться слухання в суді. 

 

14. Діти відчувають на собі особливу увагу 

мешканців міста. Тітка забороняє Всевидьку іти в 

гості до Келпурнії, наполягає на її звільненні. 

Аттікус на це не погоджуються. У них виникають 

сварки. Діти знаходять під ліжком Діла (думали, 

що змія заповзла). Виявилось, що Діл утік від 

батьків через те, що вважав себе непотрібним. 

Джем розповів батькові про Діла, вигадавши 

неймовірну історію, яка ніби з ним трапилась. 

11. Діти (Джем, Діл Еліза) грають в колесо. 

Луїза опиняється перед ґанком Редлі. Джем 

прибігає за нею, стукає в двері й тікає з криком 

«Рятуйся, хто може!» Діти фантазують про 

Редлі. Ділу приходить ідея побачити, де сидів 

свого часу Редлі, діти опиняються в суді, хоча 

Джем застерігає, що його батькові це не 

сподобається. За дверима суду іде процес. Діла 

підсаджують. Він крізь скло дверей спостерігає 

те, що відбувається в суді. «Негр плаче, 

дізнатися б, що він накоїв. Негра виводять із 

залу суду». 

 

15. Діл залишився з дітьми. Джем боїться за 

батька. Але той непохитний, і буде говорити 
тільки правду. Тома Робінсона переводять до 

Мейкомбської в‘язниці. Аттікус мав шевроле, але 

любив ходити пішки. Діти вночі пішли до батька в 

контору. Сидячи під дверима в‘язниці на вулиці, 

12. Двері зали суду прочиняються, виходить 

Аттікус, питає в дітей, що вони тут роблять. 
Чує їхню відповідь. Виходить Юел. Запитує 

Аттікуса: «Ви більше довіряєте Тому 

Робінсону, ніж мені?». Чує відповідь: «Я 

адвокат, я його захищаю». Юел: «Що ви за 
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їхній батько охороняв Тома Робінсона. Аттікуса 

оточили люди напідпитку. Діти кинулися до 

нього. Він звелів їм іти додому, але Джем 

відмовився. Луїза вступає в розмову з Канінгемом, 

знайомим батька, і тим самим зупиняє агресивний 

натовп. Чоловіки, готові до розправи, розходяться.  

людина? У вас же є діти?» 

16. Аттікус сперечається з тіткою Олександрою 

про права негрів. Характеристики мешканців 

міста. Засідання суду для них, як свято. У натовпі 

діти дізнаються про те, що Аттікусу доручили 

захищати негра, і він це робить по-справжньому. 

Це не подобається мешканцям міста. 

Преподобний Сайкс знайшов для дітей місце на 

галереї серед негрів.  

13. Вечір. Діти підходять до будинку Редлі, 

заглядають у вікна, хочуть його побачити. 

Намагаються підійти до вікон з іншого боку, 

довелося проповзти під огорожею. Джем 

заглядає у вікно і бачить раптом поряд тінь 

чоловіка. Джем і діти перелякались і побігли, 

Джем зачепився штанами за дріт, довелося 

залишити штани... Діла покликала тітка 

Стефанія додому. Джем не хоче бути 

покараним батьком і вертається за штанами. 

Луїза рахує до 10. Чути постріл. Джем 

вертається зі штанами. Збентежені сусіди 

вибігли на постріл на вулицю, дізналися, що до 

Редлі вдерся грабіжник. Розійшлися. Дітей 

поклали спати. 

 

17. Свідчення містера Тейта, шерифа, проти  Тома 

Робінсона. Про родину Юелів, які жили в 

колишній негритянській халупі у бруді, злиднях, 

живилися на смітнику. У них було 6 чи 9 дітей. 

Свідчення Роберта Юела – батька Мейєли.  

14. Ранок. Луїза збирається до школи. Завітала 

міс Моді. Келпурнія кличе Елізу, яка не хоче 

виходити, бо її бентежить сукня, у якій 

почувається незручно (звикла до штанів). 

«Сукня тобі дуже личить», – говорить міс Моді. 

Джем поспішає до школи, просить Луїзу їсти 

швидше. 

 

18. Брехливі свідчення Мейєли Юел. Аттікус за 

допомогою запитань розкриває умови проживання 

родини Юелів. Насправді виявилося, що Том 

Робінсон – каліка (його ліва рука пошкоджена, ще 

в дитинстві  під час збирання бавовни рука 

потрапила в машину), тому побити він її не міг. 

Суддя Тейлор оголошує перерву. 

15. Шкільний двір. «Ти гад, Уолтер 

Канінгем!». Джем рознімає дітей. Луїза 

пояснює, що хлопець зіпсував їй перший день, 

бо вона намагалася пояснити учительці, чому в 

Уолтера немає грошей на сніданок і заробила 

зауваження. Джем пояснює: наші батьки – 

друзі. Запросив хлопчика на сніданок. Той 

прийшов. Давно не їв м‘яса. Аттікус згадує 

своє дитинство, як батько подарував йому 

рушницю, полював на птахів, проте не на 

пересмішників, бо вбити пересмішника – це 

гріх. Вони дарують нам свій спів від усього 

серця. «Як тобі в школі? Нормально». Луїза 

вголос обурюється тим, як їсть Уолтер. 

Келпурнія забирає її на кухню, аби пояснити, 

що за столом так себе не поводять. 

 

19. Виступ Тома Робінсона в суді. Насправді він 

допомагав Мейєлі, бо жалів її. Діл про 

несправедливий суд. 

16. Розмова з батьком на гойдалці. «Я більше 

не піду до школи». Аттікус радить дещо 

засвоїти: людину важко зрозуміти, допоки не 

зрозумієш його позицію, не побуваєш у його 

шкірі. Домовляються про компроміс – 

обапільну домовленість. Голос за кадром: 

батько міг пояснити все, що завгодно, про інші 

таланти його ми не здогадувались. 

 

20. Під час перерви діти спілкуються з Дельфусом 

Реймондом (місцевим п‘яничкою, який насправді 
живе не так, як усі, розуміє несправедливість 

життя). Він розповідає, що Аттікус не схожий на 

інших мешканців міста. Діти вертаються до залу 

суду. Поведінка і промова батька в суді шокує 

17. На вулиці з‘явилася скажена собака. 

Келпурнія телефонує Аттікусу («Не випускай 
дітей із дому», приїжджає на машині). Шериф 

дає батькові рушницю, той з одного пострілу 

влучив у собаку. Виявилось, що Аттікус 

вправний стрілок. Діти вражені. 
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дітей. Доводить невинність Тома Робінсона, 

закликає суд «виконати свій обов‘язок» – 

прийняти справедливе рішення. Келпурнія прямує 

до Аттікуса. 

 

21. Келпурнія передає записку тітки Олександри 

Аттікусу про зникнення його дітей. Діти в суді. 

Обідня перерва. Дітям дозволено повернутися в 

суд. Вони вірять у те, що їхній батько виграє 

справу. Проте суд присяжних оголосив Тома 

Робінсона винним.  

18. Діти з Аттікусом їдуть до Хелен Робінсон, 

обіцяють тихо сидіти в машині. «Я прийшов 

розповісти про зустріч із Томом, я домігся 

відтермінування суду». 

 

 

22. Діти вертаються додому. Джем плаче від 

несправедливості. Аттікус відповідає на запитання 

Джема, чому судді так несправедливо вчинили. 

Подарунки (продукти) на кухні від вдячних 

чорношкірих. Міс Стефані і міс Моді 

допитувались у дітей про суд. Міс Моді пригощає 

дітей пирогом, обговорює рішення   суду. Погрози 

Юела розправитися з Аттікусом. 

19. До машини підходить Юел у нетверезому 

стані, лякає своїм загрозливим виглядом дітей, 

просить покликати Аттікуса («облизуй своїх 

негрів»). Аттікус: «Не бійтеся, він нічого не 

зробить». 

 

23. Діти переживають за батька через погрози. 

Аттікус говорить про апеляцію, а якщо її не 

задовольнять (губернатор не пом‘якшить вирок), 

то на Тома Робінсона чекає електричний стілець. 

Аттікус із Джемом обговорюють закон про 

покарання. Джем не розуміє, чому ж тоді ці 

однакові люди так ненавидять одне одного. Джем 

раптом доходить висновку, що їхній сусід Редлі 

ніколи не виходить із дому тому, що не хоче 

бачити людей. 

20. Аттікус говорить Джему про те, що у світі 

багато несправедливості й краще дітям з нею 

не спіткатися. Відвозить Келпурнію додому. 

Джем у кріслі-каталці чекає на тата. Луїза 

спить, раптом Джем почув дивні звуки, 

злякався, кличе батька. Підходить до дупла 

дерева поблизу будинку Редлі. У дуплі 

знаходить стару нагороду. 

 

24. Джем із Ділом напередодні від‘їзду пішли 

купатися (виявилося, що Діл не навчений 

плавати). Луїза допомагає Келпурнії пригощати 

запрошених тіткою членів місіонерського 

товариства, бере участь у спілкуванні, дізнається 

про бідних, знедолених дітей... Луїза спостерігає 

за дамами, розуміє, що колись стане однією з них, 

але усвідомлює, що серед чоловіків вона вільніше 

почувається. Приходить Аттікус і повідомляє, що 

Том Робінсон помер.  Аттікус з Келпурнією пішли 

повідомити дружину про смерть її чоловіка. Тітка 

Олександра обговорює новину з міс Моді. Тітка 

Олександра (завжди залишалася справжньою леді) 

співчуває братові, проте заспокоюється і йде до 

гостей, від яких приховає жахливу новину.  

21. Голос за кадром: Луїза знову побилась у 

школі. Розмова з батьком. «Аттікус, ти 

захищаєш чорномазих? Я побилась із-за тебе. 

Не роби цього ніколи». Є речі, яких ти не 

здатна зрозуміти. Дехто вважає, що Тома не 

потрібно захищати. Якщо не потрібно, то 

навіщо ти його захищаєш? Мені буде соромно, 

якщо я відмовлюсь». Луїза обіцяє батькові 

ніколи не битися. 

 

 

25. Аттікус разом з Келпурнією, Джемом і Ділом 

повідомили Гелен, дружину Тома Робінсона, про 

смерть її чоловіка, якого було застрелено під час 

спроби втекти. Правдива стаття редактора 

місцевої газети про Тома Робінсона. Містер 

Андервуд сказав, що вбивати калік — не має 

значення, стоять вони, сидять чи тікають,— гріх. 

Він порівнював смерть Тома з безглуздим 

убивством співочих птахів, яких винищують 

мисливці та діти, і Мейкомб вирішив: містер 

Андервуд недарма захопився поезією — певно, він 
хоче, щоб його передовицю передрукувала 

«Монтгомері едвертайзер». 

22. Джем розповідає про єгиптян…Діти 

опиняються біля дупла, знаходять дві 

вирізьблені фігурки – дівчинки і хлопчика. 

Підходить Натан Редлі і замазує розчином 

дупло. Діти тікають. 

 

 

26. Заняття в школі. Будинок Редлі, як і він сам, не 

викликають страху в дітей. Дівчинці кортіло 

23. Фігурки на підвіконні в дітей. Вони не 

сплять. Луїза просить показати, що Джем ховає 
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побачити Артура Редлі. Це було її мрією. 

Аттікуса знову одностайно обрали до 

законодавчих зборів штату.  

Завдання в школі розповісти про поточні події у 

світі. Діти шукали статті про події в Німеччині. 

Пояснення вчительки щодо Гітлера, який 

жорстоко поводиться з євреями. Джем довго 

переживав трагедію Тома Робінсона.  

в коробці. Дає слово нікому не розповідати. 

Там нагорода, ніж… 

 

27. Три незначні події, які сталися в середині 

жовтня і безпосередньо стосувалися двох наших 

городян. Перша подія: містер Боб Юел дістав 

роботу.  

Друга: Юел вдерся в будинок судді. «Суддя 

Тейлор сидить у кріслі, заглибившись у читання 

творів Боба Тейлора, а на колінах у нього лежить 

рушниця (хтось побував у нього вдома)». 

І третя подія — пригода з Гелен Робінсон, 

вдовою Тома (вона влаштувалася на роботу – її 

пожалів містер Лінк, узяв на роботу в крамницю). 

Білий захистив негритянку. 

На кінець жовтня життя ввійшло у своє звичайне 

річище — школа, ігри, уроки. 

У тітки Олександри все йшло добре, як ніколи. 

Міс Моді, мабуть, пощастило одразу заткнути 

роти всьому місіонерському товариству, і тітка 

знову там верховодила. Як і раніше, вона збирала 

гостей, частувала їх, показуючи в цьому 

неабиякий хист. 

Мейкомб знову став самим собою. А точніше — 

таким, яким був минулого року і позаминулого, 

якщо не брати до уваги двох незначних змін. 

Підготовка до Дня усіх святих. Луїзі випала роль 

Шинки на цьому святі. Джем обіцяв провести її до 

школи. «Так почалася наша з Джемом найдовша 

подорож». 

24. Голос за кадром. Минуло літо. Діл 

вітається, розповідає про батька, який був 

машиністом, допоки не розбагатів. Під‘їжджає 

машина з шерифом і ще кимось. Чутні слова 

про те, що завтра відбудеться суд, і тому в'язня 

привезли. 

 

 

28. Джем ніс мій костюм (до школи), тримаючи 

його якось незграбно – ноша була не зовсім 

зручна. «Як не кажи, а Джем вихована Людина». 

«Високо над нами в темряві співав на всі лади 

самотній пересмішник, він і гадки не мав, на 

чиєму дереві сидить, виводить собі різні ноти — 

то візьме високо, заспіває синичкою, то застрекоче 

сердито, як сойка, то заголосить жалібно». На 

святі. Розваги. Невдалий виступ Луїзи: вона 

невчасно вийшла в костюмі шинки). Діти пішли 

додому, Луїза – в костюмі шинки, помітили, що 

хтось їх переслідує. Напад на дітей. Несподіваний 

порятунок. Джема поранили. Шериф містер Тейт 

повідомив: «Там під дубом лежить Боб Юел, між 

ребрами у нього стирчить кухонний ніж».  

25. Ніч. Вірогідні неприємності. Келпурнія 

залишається на ніч із дітьми. Аттікус: це може 

знову знадобитися. Стривожені діти біжать до 

в‘язниці, яку охороняє Аттікус. Із машин 

виходять озброєні люди. Діти крізь натовп 

прориваються до батька. Чоловіки вимагають, 

аби діти пішли додому. Луїза по-дитячому 

безпосередньо почала спілкуватися з 

Канінгемом, нагадувати йому про його 

відвідини. «Як ваші борги? Хіба ви мене не 

пам‘ятаєте? Я ходжу до школи разом із вашим 

сином. Борги це погано, важко. Я не хотіла вас 

образити. Передайте вітання Уолтеру». 

Чоловіки почали розходитись. А тепер можете 

іти додому (Аттікус). Робінсон запитав у 

Аттікуса, чи пішли чоловіки. Той заспокоїв 

його: «Не бійся». 

 

29. Розповідь Луїзи містеру Тейту про напад. 

Знайомство Луїзи з їхнім рятівником – Артуром 

Редлі. 

26. Діти на узбіччі дороги. «Скільки людей, як 

у суботу». Усі ідуть до суду. Джем теж іде, бо 

не хоче пропустити найцікавіше. Cвященник 

Сайкс знаходить їм місце на гальорці. 

 

30. Артур біля ліжка Джема. Суперечка між 

Аттікусом і шерифом Тейтом про ймовірного 

27. Суд іде! Заслуховують виступи свідків. 

Першим виступає шериф. Аттікус запитує 
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вбивцю Юела.  його, чи викликали лікаря, які були сліди від 

побиття? Виступає Роберт Лі Юел. Розповідає, 

як все було. Аттікус ставить йому запитання 

про лікаря. З‘ясовує, що Юел лівша, 

запропонувавши написати ім‘я.  Свідчення дає 

Мейела подібно до Юела. Аттікус запитує, чи 

доброго тата має Юела, чи легко з ним жити? 

Він колись бив її? Чи вперше вона звернулася 

до Тома Робінсона? Просить встати Тома, 

кидає йому сірники, з‘ясовує, що в Тома 

скалічена з дитинства рука. Аттікус просить 

Юелу розказати тепер правду. Юела 

звинувачує Тома, кричить, плаче… 

31. Луїза спостерігає за своїм сусідом Редлі, який 

ніжно погладив Джема по голові. Ставлення 

дівчинки до Страхолюда змінилося. Між дітьми і 

їхнім сусідом налагоджуються дружні стосунки. 

28. Виступає Том Робінсон, розповідає, як все 

сталося 21.09 минулого року. Заперечує 

скоєння зґвалтування, плаче (крупний план – 

спітнілий лоб). За його версією, дівчина 

намагалася його звабити, а батько побачив, як 

вона цілувала Тома. 

 

 29. Прокурор запитав, чому Том так часто 

допомагав Маелі. Він їй співчував. Їй не було 

до кого звернутися (7-ро дітей, матір померла, 

батько – п‘яниця). Присутні здивовані – 

поспівчував білій жінці? Аттікус бере слово. 

Доводить, що не було медичного обстеження, 

що перехресні свідчення не співпадають. 

Говорить про те, що співчуває Юелам. Дівчина 

– жертва злиднів і невігластва. Вона обмовила 

Тома Робінсона, аби приховати від усіх свій 

вчинок, адже сама порушила правила 

суспільної моралі. Тому їй потрібно було 

позбавитися Тома. Вона – біла жінка – 

зваблювала кольорового, порушивши суспільні 

заборони. На думку свідків, усі негри 

аморальні істоти. Звертається до присяжних з 

проханням повірити в невинуватість Тома 

Робінзона і винести справедливий вердикт. 2 

години присутні чекають рішення. Вертаються 

присяжні й оголошують свій вирок – Том 

Робінсон – винний. Суд переносять, Аттікус 

впевнений, що іще не все втрачено, 

сподівається подати апеляцію, заспокоює Тома. 

Джем переживає. Негри встають, коли із залу 

суду виходить Аттікус: «Міс Джейн Луїза, 

встаньте, ваш батько іде». Аттікус з дітьми 

вертається додому. Йому співчуває міс Моді. 

 

 30. Під‘їжджає суддя, запрошує Аттікуса до 

розмови. Міс Моді Луїзі: «Твій батько один із 

тих, хто бере на себе неприємну роботу». 

Аттікус вертається додому з повідомленням, 

що Том Робінсон помер. Його вбив шериф під 

час спроби втекти. Том біг, як божевільний. Я 

говорив йому про те, що в нас є шанси. Треба 

повідомити родину.» Джем їде з батьком 

(наполягає їхати разом). Аттікуса зустрічає 

батько Тома Робінсона (Джем сидить в 

машині). Аттікус: «Апеляції не буде, Том 

мертвий». За цим спостерігає Юел. Просить 
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покликати Аттікуса, коли той виходить, плює 

йому в обличчя. Аттікус витирає хусткою 

обличчя й мовчки сідає в машину. 

 31. Голос за кадром. У жовтні все стало на 

своє місце. Наближалось свято всіх святих. 

Луїзі дісталась роль шинки. Так розпочинався 

їхній найдовший день. 

 

 32. Джем і Луїза виходять зі школи. Луїза в 

костюмі шинки, їй не зручно, але вона не 

зуміла його зняти. Джем: «Дай руку, бо 

звернеш собі шию». Зупиняється, 

прислухається. Йому здається, що хтось іде за 

ними. Луїза: «Ти хочеш мене налякати, а я вже 

доросла, то мабуть листя шурхотить…». Хтось 

в темряві нападає на Джема. «Біжи, 

Всевидько!» Джем падає. Хтось хапає Луїзу. 

Вона за усім спостерігає крізь щілину в 

костюмі. Бачить, що хтось поніс Джема на 

руках. Скидає з себе костюм шинки. Її 

зустрічає Аттікус. «Кел, кличте лікаря!» Джем 

лежить у ліжку. Доктор: «У нього такий 

перелом, ніби йому відривали руку». Прийшов 

шериф. Повідомив, що Боб Юел лежить 

мертвий із кухонним ножем між ребрами. 

Більше він ваших дітей не зачепить. Луїза 

розповідає, що бачила: «Хтось дихав, хтось 

кашляв, хтось поніс Джема на руках». За 

дверима Луїза побачила Артура Редлі. Аттікус і 

шериф виходять на ганок. Всевидько до Редлі: 

«Побажайте Джему доброї ночі. Погладьте 

його. Він спить. Інакше б не дозволив цього 

зробити». Артур гладить Джема. Луїза бере 

його за руку, вони виходять на вулицю: 

«Покатаємось на гойдалці». Аттікус 

розгублено: «Я не знаю, що зараз потрібно 

робити. Я втрачаю пам'ять. Джему 12 чи 13? 

Треба звернутися до суду». Шериф заперечує: 

«Хлопчик тут ні до чого». Боб впав на власний 

ніж і помер. Чорношкірий помер даремно. 

Нехай мертві ховають мертвих. Ніхто не 

відповів за його смерть. На добраніч». 

 

 

Додаток 3.  

 

Ім’я персонажа Характеристика 

літературного 

героя 

Характеристика кіногероя 

Аттікус Фінч – адвокат, батько двох дітей 

– Джин Луїзи та Джеремі  
 Грегорі Пек – Аттікус Фінч 

Джин Луїза Фінч – («Всевидько») 6-річна 

(далі – 9-річна) донька адвоката, від імені 

якої ведеться оповідь 

 Мері Бедхем — Джин Луїза Фінч 

Джеремі «Джем» Аттікус Фінч – 12-літній 

(далі – 15-літній) син адвоката  
 Філліп Елфорд — Джеремі Аттікус 

(«Джем») Фінч 

Чарльз Баркер («Ділл») Гарріс – товариш 

Луїзи і Джема, який приїздив на літні 

канікули до своєї тітоньки 

 Джон Менья — Чарльз Баркер 

(«Ділл») Гарріс 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96_%D0%9F%D0%B5%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%96_%D0%91%D0%B5%D0%B4%D1%85%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
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Гек Тейт, шериф  Френк Овертон — шериф Гек Тейт 

Том Робінсон – чорношкірий підсудний, 

якого захищав в суді Аттікус Фінч 

 Брок Пітерс — Том Робінсон 

Роберт «Боб» Лі  Юелл – місцевий 

безробітний, п‘яниця, багатодітний батько, 

який звинуватив Тома Робінсона у 

зґвалтуванні своєї доньки Мейєли 

 Джеймс К. Андерсон — Роберт Лі 

(«Боб») Юелл 

Артур («Опудало», «Страхолюд») Редлі – 

сусід Аттікуса Фінча 

 Роберт Дюваль — Артур 

(«Опудало») Редлі 

Містер Канінгем   Кім Стенлі — доросла Джин Фінч 

(голос за кадром) 

Містер Гілмер, окружний прокурор  Вільям Віндом — містер Гілмер, 

окружний прокурор 

Місіс Дюбоз  Рут Уайт — місіс Дюбоз 

Тітка Стефані Кроуфорд  Еліс Гостлі — тітка Стефані 

Кроуфорд 

Натан Редлі – брат Страхолюда Редлі  Річард Хейл — Натан Редлі 

Міс Моді – сусідка Аттікуса Фінча   

Келпурнія – чорношкіра служниця в домі 

Аттікуса Фінча 
  

Мейела – донька Боба Юелла   

Суддя Тейлор   

Уолтер Канінгем – однокласник Луїзи 

Фінч 

  

Кароліна Фішер – учителька місцевої 

школи 
  

Тітка Олександра (сестра Аттікуса Фінча)   

Преподобний Сайкс – священник у церкві 

для чорношкірих 

  

 

 

Додаток 4 

Цитати із роману Гарпер Лі «Убити пересмішника» 

За виданням: 

Гарпер Лі. Убити пересмішника…Роман. Пер. з англ. Михайла Харенка. – К.: Вид-во ЦК 

ЛКСМУ «Молодь», 1975. – 270 с. 

 

Оповідь ведеться від імені 6-річної дівчинки – Елізи Фінч (Всевидька). Перші сторінки 

присвячені опису містечка Мейкомб, що на півдні Америки, історії родини. Саймон Фінч – 

лікар і мисливець, англієць, родом із Корноула втік від переслідувань у Філадельфію. 

Розбагатів. На фермі раби вирощували бавовну. Його нащадки теж були фермерами, поки не 

з‘явився Аттікус Фінч, який вивчав право. Він одружився із жінкою на 15 років молодшою за 

нього, яка померла, коли доньці виповнилося 2 роки. Аттікус Фінч виховував двох дітей (сина 

Джема та доньку – Джін Луїзу Фінч). Йому допомагала служниця Келпурнія (с.6). Поруч 

знаходились будинки Страхолюда Редлі, місіс Дюбоз («справжній диявол»). Діти Аттікуса 

товаришували з хлопчиком Ділом (с.8), який приїздив до своєї тітки Рейчел влітку 

(м. Мерідіана, штат Міссісіпі). 

Аттікус «брав участь у наших забавах, читав нам, був ввічливий і справедливий з нами» 

(с.6). 

Багато чуток у містечку ходило про родину Редлі (батьки і двоє синів), сина Артура, 

який зв‘язався з поганою компанією, ніхто не бачив майже 15 років (с.12). Старший син Редлі 

жив в іншому містечку. Коли помер старий Редлі, до Мейкомба повернувся Натан Редлі. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%94%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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Таємниця родини Редлі найбільше цікавила Діла. Діти малювали уявний портрет Страхолюда 

(Артура Редлі; с.13). Сварливу сусідку Стефані Крофорд, діти не любили. У дітей виникало 

бажання в будь-який спосіб викликати Редлі. 

ІІ розділ. С.15. Діл від‘їхав. Всевидько збирається до школи. Знайомство з учителькою – 

Кароліною Фішер (21р., с.16), якій не сподобалося, що дівчинка навчена читати і писати. Луїза 

більше знала своїх однокласників (їх родини) на відміну від учительки, яка спробувала 

запропонувати Уолтеру Канінгему сніданок. «Вони нічого ні в кого не беруть, обходяться тим, 

що мають…» (с. 20). 

С.21. Криза 33-35рр. Канінгеми «із породи непохитних». Перший день у школі. Луїза 

опинилась у кутку. 

Розділ ІІІ. Уолтер Канінгем (с. 22). Келпурнія – найосвіченіша серед кольорових. (с.24). 

Луїза ненавидить Келпурнію за її вимогливість і суворість. 

Безпорадність і розгубленість учительки. Відправляє Барріса Юела зі школи, аби той 

вимив голову (с.26). Келпурнія сумує за дітьми, які пішли в школу (с.28). 

Аттікус – Луїзі: «Ти ніколи не зрозумієш людину, поки не подивишся на речі її очима». 

Розповідає про Юелів, називає їх «ганьбою Мейкомба». Джем читає книжку на платані. 

Розділ 4. Луїза сама бігала повз будинок Редлі, бо її навчання закінчувалось раніше. 

Вона побачила фольгу на дереві, жувальну гумку. Джем вилаяв її за це. Настали канікули. Діти 

чекали на приїзд Діла. Літо. Вергінські дуби поблизу будинку Редлі. У дуплі одного з них діти 

знаходять дві старовинні монети в коробці з головою індіанця. Ставлення до грошей. Місіс 

Дюбоз – «підлішого створіння… світ іще не знав» (с.34). Ігри (в колесо), забобони. Всевидько 

біля сходів будинку Редлі (с.36). Гра «Страхолюд Редлі», Діти придумали п‘єсу, розподіляли 

ролі (с.37). Аттікус розсекретив гру. В будинку Редлі хтось сміявся. Діти припинили грати в цю 

гру. Діл попросив Всевидько вийти за нього заміж (с.40), а потім забув про це. Всевидько в 

Моді Аткінсон на веранді (вдова, добріша за інших, пригощала дітей пирогами, жінка-

хамелеон). Від міс Моді Луїза дізнається, що Артур Редлі живий. Негритянські казки. Розповіді 

про родину Редлі. Аттікус (с.44), що вдома, що на роботі – однаковий. Хлопці (Джем і Діл) 

вирішили передати записку Редлі (с.45). Аттікус: «Перестаньте мучити цю людину». Джем мріє 

стати юристом. 

Розділ 6. С.47. Прощання з Ділом. Діти вирішили ввечері заглянути у вікно Редлі. 

Почули постріл – «на грядку містера Редлі забрався негр…»(с.51). 

Пожежа – згорів будинок міс Моді («дивачка»), яка зовсім за ним не жалкує (буде 

більше місця для квітів). Живе тимчасово в будинку міс Кроуфорд (с.67-69). 

Розділ 9. С.71. Всевидько не хоче ходити до школи. Побилася з хлопцем за те, що той 

образив її батька («захищає чорномазих» – Тома Робінсона). Аттікус (с.72) пояснює дівчинці, 

що негри, як і інші люди, потребують захисту. «Хоч нас перемогли сто років тому, а війна 

триває й досі» (с. 73). На Різдво відбулася зустріч родичів у будинку Сеймона Фінча. Дітям 

подарували духові рушниці. Всевидько спілкується з двоюрідним братом Френсісом. Тітка 

Олександра невдоволена вихованням Всевидька. Френсіс розповідає про Діла. Хлопчик 

виявляється бездомний і весь час живе у різних родичів. Батька Всевидька Френсіс називає 

чорнолюбом, за що дівчинка його поб‘є (с.79).  Дядько Джек вислухав Всевидька. Та просила 

не розповідати Аттікусу про причини бійки. Дядько Джек хвилюється, як діти Аттікуса 

витримають випробування – захист Тома Робінсона (с.85). 

«Місцева хвороба – ненависть до негрів». 

Розділ 10. С.85. Характеристика Аттікуса: кволий, йому під 50, старший із батьків. «Наш 

батько не мав справжнього діла…. Не ганяв у футбол, на ліве око майже нічого не бачив, не був 

схожий на інших – не полював. Не грав у покер, не ловив рибу. Не пив, не курив. Він сидів у 

вітальні і читав» (С.86 – початок фільму). Дядько Джек учив дітей стріляти, але говорив: 

«Запам‘ятай:  убити пересмішника – великий гріх», бо ці птахи «не роблять ніякої шкоди, а 

своїм співом дають нам велику радість» (с.86). На думку Луїзи, «Аттікус нічого не вміє робити» 

(с.87). Пригода зі скаженим собакою (с.69). Містер Тайт – шериф Мейкомба, дає рушницю 
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Аттікусу, щоб той єдиним пострілом убив скаженого собаку Тіма Джонсона. Дітей це 

здивувало (с.92-93). Міс Моді розповіла Луїзі, що колись її батько був найкращим стрільцем у 

Мейкомбі. «Твій батько передовсім людина благородної душі… Нормальні люди ніколи не 

пишаються своїм талантом» (с. 94). Джек: «Аттікус – джентльмен, достоту як я» (с.95). 

Розділ 11. Міс Дюбоз – сварлива стара жінка, що сиділа в кріслі на колесах, вважала, що 

Аттікус розпустив своїх дітей. Діти її не любили. Вони щовечора зустрічали Аттікуса з роботи, 

пробігаючи повз будинків Редлі і міс Дюбоз. У батька, на думку дітей, вистачало хоробрості 

ввічливо говорити з міс Дюбоз. Вони називали за це його «найхоробрішою людиною у світі» 

(с.96). Конфлікт із міс Дюбоз виникає із-за її слів про Аттікуса («Ваш батько такий, як і 

чорномазі, і всякі білі покидьки, що їх він захищає!»; с.97). Така заява вразила дітей. Окрім 

цього, їх було названо «розумово неповноцінними» (с.98). За це Джек помстився, позбивавши 

голівки квітів (камелій) міс Дюбоз. Батько забороняв дітям воювати зі старими леді. Примусив 

Джека піти й попросити пробачення у жінки. Аттікус розкаже дітям про справу Тома Робінсона, 

попередить, що їм знадобиться терпіння. «Судова справа Тома Робінсона – це випробування 

нашої совісті…Діяти по совісті не завжди означає погоджуватися з думкою більшості» (с.100). 

Джек попросить пробачення у міс Дюбоз. «Працюватиму у неї щосуботи і зроблю все, 

щоб камелії знову виросли» (с.106). Буде читати їй щовечора протягом місяця книжки. Аттікус 

пояснить дітям слово «чорнолюб». «Я намагаюся любити всіх…».  Міс Дюбоз звільняє Джека 

від читання. Невдовзі помирає (с.106). Аттікус: «Справжня мужність – це коли ти знаєш 

наперед, що не переможеш, але все одно борешся до кінця…Міс Дюбоз перемогла (пішла з 

життя нічим і нікому не зобов‘язаною. С.107)». 

Частина ІІ. Розділ 12. Джемові 12 років. «Характер непостійний, настрій мінливий, 

апетит страшний» (с. 108). У характері Джема відбуваються зміни. Він починає повчати Луїзу 

(«пора вже бути людиною»). Діти отримали листа від Діла. Він повідомив, що не приїде влітку, 

бо в нього новий батько. «…без нього воно (життя) стало нестерпним» (с.109). Аттікус поїхав 

на законодавчі збори штату на два тижні. З‘явилася карикатура в газеті на нього. У характері 

Джема з‘явилося щось нове («йому почало здаватися, що він усе на світі знає»; с. 110). Відбувся 

похід до церкви («для чорномазих») з Келпурнією (с.111), де діти зрозуміють, що «Бог один» 

(с.112). Прихожани зберуть пожертвування для Тома Робінсона (адже у нього троє дітей). Діти 

почують:  «наша церква не має більшого друга, ніж ваш батько…» (с.116). Діти дізнаються, що 

чорношкірі прихожани неписьменні, що у Келпурнії є друге життя – у родині (с.119). 

Келпурнія: «Необов‘язково виставляти напоказ людям усе, що знаєш». Діти хочуть піти в гості 

до Келпурнії. 

Розділ 13. Приїзд тітки Олександри («гордовита, ставна, недосяжна» с.120). Приїхала із 

«Пристані» доглядати дітей, які дорослішають і потребують догляду. «З усього було видно, що 

тітка вважала мене дурненькою» (с.121). «Тітка стала своєю людиною у вищих колах округу…» 

(с.122). Її віра у спадковість. Історія виникнення Мейкомба (заїжджий двір Сінкфілда) у штаті 

Алабама (с.124-125). «Жителі ділилися на касти» (за зовнішністю, рисами характеру). Тітка 

виховує дітей в дусі роду Фінчів, для яких характерною була «бездоганна вихованість». 

Розділ 14. Діти відчувають на собі особливу увагу мешканців міста. Тітка забороняє 

Всевидьку іти в гості до Келпурнії, наполягає на її звільненні. Аттікус на це не погоджуються. 

У них виникають сварки (с.130). Діти знаходять під ліжком Діла (думали, що змія заповзла). 

Виявилось, що Діл утік від батьків через те, що вважав себе непотрібним. Джем розповів 

батькові про Діла, вигадавши неймовірну історію, яка ніби з ним трапилась (с.132). 

Розділ 15. Діл залишився з дітьми (с. 137). С.139 – Джем до батька: «Вони приходили по 

тебе, так? Вони хотіли з тобою розправитися?». Джем боїться за батька. Але той непохитний, і 

буде говорити тільки правду (с.140). Тома Робінсона переводять до Мейкомбської в‘язниці 

(с. 141). Аттікус мав шевроле, але любив ходити пішки (с.142). Діти вночі пішли до батька в 

контору. Сидячи під дверима в‘язниці на вулиці, їхній батько охороняв Тома Робінсона. 

Аттікуса оточили люди напідпитку. Діти кинулися до нього. Він звелів їм іти додому, але Джем 

відмовився. Луїза вступає в розмову з Канінгемом, знайомим батька, і тим самим зупиняє 
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агресивний натовп. Чоловіки, готові до розправи, розходяться. Батько їм вдячний, бо «голими 

руками вистояли проти сотні чоловік» (с.151). 

Розділ 16. С.148-149. Аттікус сперечається з тіткою Олександрою про права негрів. 

С.152-153: Характеристики мешканців міста, засідання суду, як свято. Міс Моді: «Це сумне 

видовище, шкода бідолаху, можуть на смерть засудити. Гляньте, скільки народу суне, як на 

свято». С.154: Джем і Всевидько на площі, де зібрались мулати, білі, чорні… У натовпі діти 

дізнаються про те, що Аттікусу доручили захищати негра, і він це робить по-справжньому. Це 

не подобається мешканцям міста (с. 156). Преподобний Сайкс (с. 157) знайшов для дітей місце 

на галереї серед негрів. С.158: Суддя Тейлор, «добродушний, сивий, червонощокий…часто 

засинав під час засідань». 

Розділ 17. Свідчення містера Тейта, шерифа, проти  Тома Робінсона (С.161-162). Про 

родину Юелів (с. 163), які жили в колишній негритянській халупі, у бруді, злиднях, живилися 

на смітнику. У них було 6 чи 9 дітей. Свідчення Роберта Юела – батька Мейєли (с. 164-165). 

С.168: «Суддя, я вже п'ятнадцять років прошу наше окружне начальство: викуріть звідти 

чорномазих, з ними ж небезпечно жити по сусідству…». Плутається, лікаря для зняття побоїв у 

доньки не викликав, неписьменний, лівша (сам міг побити доньку). 

Розділ 18. С.171. Мейєла Юел (їй 19 років) дає свідчення. Сприймає за образу звичайне 

ввічливе запитання (с.175). Аттікус за допомогою запитань розкриває умови проживання 

родини Юелів, де батько – п‘яниця, діти живуть в бруді, в корості, бо їхня мати померла. 

Дівчина дає брехливі свідчення про побої і зґвалтування («бідна і темна»; с. 181). Насправді 

виявилося, що Том Робінсон – каліка (його ліва рука пошкоджена, ще в дитинстві  під час 

збирання бавовни рука потрапила в машину). «Свідки, як осли, куди їх ведуть, туди вони і 

йдуть» (с. 182). Суддя Тейлор оголошує перерву. 

Розділ 19. С.182-183: Виступ Тома Робінсона (йому 25 років, одружений, має троє дітей). 

Розповів, що іноді допомагав Мейєлі на її прохання. Еліза подумала, що дівчина ще самотніша 

за страхолюда Редлі. «Її життя було сумне, безрадісне. Як у мулатів…» (с. 184). Робить 

висновок:«З усього видно, він порядний негр…Якби не його ліва рука, Тома можна було б 

назвати гарним» (с.185). Далі Том Робінсон розповів, як усе було насправді (с. 186). Мейєла 

сама кинулася його обіймати («я опирався, але ж не міг застосувати силу…», с.187). «Були б ви 

чорним, містер Фінч, ви теж злякалися б» (с. 187). Том Робінсон допомагав Мейєлі, бо жалів її 

(с.190). «Я боявся, що доведеться відповідати за те, чого не зробив». С.191: Діл про 

несправедливий суд, поведінку Джілмера, який допитував свідків: «Ніхто не має права так 

розмовляти з людиною…». 

Розділ 20. Під час перерви діти спілкуються з Дельфусом Реймондом (місцевим 

п‘яничкою, який насправді живе не так, як усі, розуміє несправедливість життя ): «Того, що білі 

влаштували кольоровим справжнє пекло ще за життя, їм і на думку не спадає, що кольорові – 

теж люди» (с. 193). Він розповідає, що Аттікус не схожий на інших мешканців міста. Діти 

вертаються до залу суду. Поведінка («розстебнув комір, ослабив галстук і зняв піджак…», 

«чого ніколи не робив ні доти, ні згодом, ні на людях, ні вдома…», с.194) і промова батька в 

суді шокує дітей (дівчина звинувачує Тома Робінсона, аби приховати свою провину: вона 

«Намагалася спокусити негра» – с. 195) (с.194-195). Доводить невинність Тома Робінсона, 

закликає суд «виконати свій обов‘язок» – ухвалити справедливе рішення. Келпурнія прямує до 

Аттікуса. 

Розділ 21. Келпурнія передає записку тітки Олександри Аттікусу про зникнення його 

дітей. Діти в суді. Обідня перерва. Дітям дозволено повернутися в суд. Вони вірять у те, що 

їхній батько виграє справу. Преподобний Сайкс: «Не будьте надто впевнені, містер Джем, я не 

пам‘ятаю такого випадку, коли б присяжні вирішили справу на користь кольорового проти 

білого» (с.200). Суд присяжних оголосив Тома Робінсона винним. Джем «Від кожного «винен» 

плечі його здригались, немов від удару»…(с.202). Преподобний Сайкс: «Встаньте, Джін-Луїзо, 

ваш батько йде» (с.203) 
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Розділ 22. Діти вертаються додому. Джем плаче від несправедливості. Аттікус відповідає 

на запитання Джема, чому судді так несправедливо вчинили: «Так вони робили раніше, так 

вони зробили сьогодні, і це не востаннє. І плачуть при цьому, певно, тільки діти…» (с.204). На 

кухні на столі було багато продуктів, принесених із вдячності чорношкірими. «…сльози 

затуманили йому (Аттікусу) очі…Скажи, щоб вони більше цього не робили. Надто важкі часи 

настали…» (с.205). Міс Стефані і міс Моді допитувались у дітей про суд. Міс Моді пригощає 

дітей пирогом. Джем: «Я завжди думав, що у Мейкомбі живуть найкращі люди в світі, так 

принаймні здається на перший погляд». Міс Моді: «Ми, жителі Мейкомба, як ніхто інший 

почуваємо себе в цілковитій безпеці…Не часто обов‘язок закликає нас показати, що ми 

справжні християни, та коли вже закличе, то в нас є такі люди, як Аттікус, вони не осоромлять 

нас» (с.206). Міс Моді з дітьми обговорюють рішення   суду. Міс Моді не вірила в успіх 

Аттікуса, проте вважала, що його захист – це крок вперед – «невеличкий, дитячий, а все-таки 

крок уперед», бо Аттікус «змусив присяжних довго сушити собі голови над такою справою» 

(с.207). Діти дізнаються про погрози Юела розправитися з Аттікусом (плюнув йому в обличчя). 

Розділ 23. Діти переживають за батька через погрози. Аттікус говорить про апеляцію, а 

якщо її не задовольнять (губернатор не пом‘якшить вирок), то на Тома Робінсона чекає 

електричний стілець. Аттікус із Джемом обговорюють закон про покарання. Джем вважає закон 

несправедливим. Аттікус пояснює, що дійсність така, що в будь-якій справі білого проти 

чорного завжди виграє білий. Джем обурений складом присяжних, серед яких немає місцевих. 

Проте дізнається, що один із них голосував за виправдання Тома Робінсона – родич Канінгемів, 

які пройнялися повагою до Фінчів. У Всевидька виникає бажання запросити Уолтера Канінгема 

до себе на обід. Тітка категорично заборонила їй це робити. Джем із Всевидьком обговорюють 

питання походження, родоводу… Джем доводить, що переваги їхнього роду в письменності, 

освіченості. Всевидько переконана, що всі люди рівні. Джем не розуміє, чому ж тоді ці однакові 

люди так ненавидять одне одного. Джем раптом доходить висновку, що їхній сусід Редлі ніколи 

не виходить із дому тому, що не хоче бачити людей. 

Розділ 24. Джем із Ділом напередодні від‘їзду пішли купатися (виявилося, що Діл не 

навчений плавати). Луїза допомагає Келпурнії пригощати запрошених тіткою членів 

місіонерського товариства, бере участь у спілкуванні, дізнається про бідних, знедолених дітей... 

Луїза дізнається, що пані, які опікуються душами таких знедолених, терпіти не можуть 

«насуплених чорних фізіономій». Луїза спостерігає за дамами, розуміє, що колись стане однією 

з них, але усвідомлює, що серед чоловіків вона вільніше почувається. Приходить Аттікус і 

повідомляє, що Том Робінсон помер (його вбили під час спробі втекти, сімнадцять куль 

влучило в нього). Аттікус з Келпурнією пішли повідомити дружину про смерть її чоловіка. 

Тітка Олександра обговорює новину з міс Моді. «Жменька людей у нашому місті, які вважають, 

що на справедливість не можна почепити ярлик «Тільки для білих»…» (с.227). Тітка 

Олександра (завжди залишалася справжньою леді) співчуває братові, проте заспокоюється і йде 

до гостей, від яких приховає жахливу новину.  

Розділ 25. Аттікус разом з Келпурнією, Джемом і Ділом повідомили Гелен, дружину 

Тома Робінсона, про смерть її чоловіка, якого було застрелено під час спроби втекти. 

«Для Мейкомба смерть Тома не була чимсь незвичайним. Всі вони такі, ці чорномазі, 

щось там не так — і одразу тікати. Тями немає, щоб подумати: а що з цього вийде? При першій 

же нагоді тікає куди бачить. І що цікаво — Аттікус Фінч, певно, визволив би його, але ж 

чекати?.. Та де там! Не з тих. Легковажний народ. Взяти хоча б цього Робінсона — і одружений 

був по закону, був, кажуть, охайний, ходив до церкви, одним словом, усе як слід, а коли дійшло 

до діла, то виявилось — усе це тільки маска. Що не кажи, а чорномазий і є чорномазий». 

(Редактор місцевої газети написав статтю про Тома Робінсона). «Містер Андервуд не 

говорив про хиби судового процесу, він писав так, що його могла зрозуміти навіть дитина. Він 

просто сказав, що вбивати калік — не має значення, стоять вони, сидять чи тікають, – гріх. Він 

порівнював смерть Тома з безглуздим убивством співочих птахів, яких винищують мисливці та 
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діти, і Мейкомб вирішив: містер Андервуд недарма захопився поезією — певно, він хоче, щоб 

його передовицю передрукувала «Монтгомері едвертайзер». 

«…на вирок цього суду Аттікус не міг вплинути. Том був приречений уже тоді, коли 

Мейєла Юел зчинила крик». 

Розділ 26.«У школі знову почалося навчання, і ми знову щодня ходили повз будинок 

Редлі. Джем був уже в сьомому класі і вчився в іншій школі, а я — в третьому класі, тепер ми 

рідко бачилися, тільки вранці разом виходили до школи та зустрічалися під час обіду». 

«Будинок Редлі мене більше не лякав. Як і раніше, він стояв похмурий, непривітний у 

затінку велетенських дубів». 

«І все-таки я не могла забути два пенні з головами індіанців, жувальну гумку, ляльки, 

зроблені з мила, іржаву медаль, поламаний годинник з ланцюжком. Джем, певно, все це десь 

заховав. Одного разу я підійшла і подивилася на те дерево: стовбур навколо зацементованої 

латки ніби розпух». Дівчинці кортіло побачити Артура Редлі. 

«Чи не надумала ти часом знову щось утнути? — запитав мене Аттікус якось увечері, 

коли я сказала, що повинна ж, поки жива, хоч одним оком глянути на Страхолюда Редлі. – 

Якщо тільки ти щось затіваєш, то скажу тобі прямо: облиш». 

«Я замовкла. І подумала: яка добра, благородна людина наш батько. Тільки тепер він 

уперше дав нам зрозуміти, що знає про наші пригоди більше, ніж ми думаємо». 

«Одного я не могла збагнути: Аттікус, як дехто вважав, був поганий батько, а проте його 

знову обрали до законодавчих зборів штату, обрали, як і раніше, одностайно. Я дійшла 

висновку, що люди якісь дивні, і стала триматися осторонь, не думала про них, поки це було 

можливо». 

Завдання в школі розповісти про поточні події в світі (діти фермерів не могли, бо їхні 

батьки не передплачували газет). Діти знаходили статті про події в Німеччині. 

«Саме в цьому й різниця між Америкою та Німеччиною, — пояснила міс Гейтс. — У нас 

демократія, а в Німеччині — диктатура. Дик-та-ту-ра, — наголосила вона. — Ми у своїй країні 

нікого не переслідуємо. Переслідувати інших можуть тільки люди, які не позбулися забобонів. 

За-бо-бо-ни, — вимовила міс Гейтс чітко. — Євреї — чудовий народ, і я не розумію, чому 

Гітлер іншої думки про них. 

Розумієш, сьогодні вона розповідала нам, як жорстоко Гітлер поводиться з євреями. 

Джем, переслідувати людей, кого б то не було,— це ж несправедливо, так? Навіть думати про 

кого-небудь зле — негарно, правда?» 

(Про вчительку  міс Гейтс, яка ненавидить Гітлера) Як же так можна, Джем, вона 

ненавидить Гітлера, а сама погано думає про своїх людей...(Висновки, зроблені Луїзою, коли 

вона почула слова вчительки про Тома Робінсона) 

Джем довго переживав трагедію Тома Робінсона. «Потім Аттікус сказав, що Джем весь 

час намагається про щось забути, щось викинути з себе, але поки що це йому не вдається. Та 

нічого. Мине час, і він у всьому розбереться, зможе спокійно міркувати над тим, що тепер його 

мучить. Джем знову стане самим собою». 

Розділ 27. «Аттікус мав слушність: усе поступово вляглося. Мейкомб жив своїм 

неквапливим, розміреним життям. Тільки в середині жовтня сталися дві незначні події, які 

безпосередньо стосувалися двох наших городян. Точніше, не дві, а три події. До нас, Фінчів, 

вони прямого відношення не мали, проте якоюсь мірою торкалися нас. 

Перша подія: містер Боб Юел дістав роботу.  

Друга: Юел вдерся в будинок судді. «Суддя Тейлор сидить у кріслі, заглибившись у 

читання творів Боба Тейлора, а на колінах у нього лежить рушниця (хтось побував у нього 

вдома). І третя подія — пригода з Гелен Робінсон, вдовою Тома (вона влаштувалася на роботу 

– її пожалів містер Лінк, взяв на роботу в крамницю). 

(Якось проводжав Гелен додому) «Знаю, поховалися, лежите на підлозі. Попереджаю, 

Боб Юел, якщо я ще раз почую, що ти не даєш моїй Гелен ходити цією дорогою, то незчуєшся, 
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як попадеш за грати. — Містер Лінк плюнув і попрямував додому». (Білий захистив 

негритянку). 

Містер Лінк: «…досить того, що ти її налякав, і якщо за образу словом тебе не посадять, 

то посадять на підставі закону про образу жінки, а тому забирайся звідси геть, щоб я тебе не 

бачив! І запам‘ятай: я не жартую, зачепиш Гелен ще раз — і ти в цьому переконаєшся. 

Аттікус: «В Мейкомбі мало хто вірить тому, що вони з Мейєлою натякали на суді. І він 

це знає. Думав, що стане героєм. А що вийшло? Гаразд, подумали люди, ми посадимо негра за 

грати, але й ти нам не потрібен, іди на своє звалище. Він уже з усіма звів порахунки, міг би й 

задовольнитись. 

На кінець жовтня наше життя ввійшло у своє звичайне річище — школа, ігри, уроки. 

У тітки Олександри все йшло добре, як ніколи. Міс Моді, мабуть, пощастило одразу 

заткнути роти всьому місіонерському товариству, і тітка знову там верховодила як і раніше, 

вона збирала гостей, частувала їх, показуючи в цьому неабиякий хист. 

Мейкомб знову став самим собою. А точніше — таким, яким був минулого року і 

позаминулого, якщо не брати до уваги двох незначних змін. 

До того ж Джем вважав, що він уже надто дорослий для маскараду в День усіх святих. 

Він сказав, що в цей день його ніхто до школи не заманить. Як хочеш, подумала я, мене Аттікус 

поведе до школи. 

Наприклад, вигукне вона: «Шинка!» — це означає виходити мені. А потім на закінчення 

ми всі разом заспіваємо: «Мейкомб, Мейкомб, ми завжди будемо вірні тобі», а місіс Мерівезер 

урочисто винесе на сцену державний прапор. 

Після цього для мене вже не дуже важило, підуть вони чи ні (батько чи тітка). Джем 

обіцяв провести мене. Так почалася наша з Джемом найдовша подорож. 

Розділ 28. Джем ніс мій костюм (до школи), тримаючи його якось незграбно — ноша 

була не зовсім зручна. Як не кажи, а Джем вихована людина. 

Високо над нами в темряві співав на всі лади самотній пересмішник, він і гадки не мав, 

на чиєму дереві сидить, виводить собі різні ноти — то візьме високо, заспіває синичкою, то 

застрекоче сердито, як сойка, то заголосить жалібно. (На святі. Розваги. Невдалий виступ Луїзи: 

вона невчасно вийшла) 

«Настрій у мене був такий, що хоч сядь та плач. Джем, прийшовши до мене, поспівчував 

мені. Він сказав, що звідти, де він сидів, мене майже не було видно. Не розумію, як він 

догадався, що мені так кепсько, адже я ще не вилізла з костюма, але сказав — я все робила як 

треба, тільки трохи запізнилася з виходом, та й годі. Джем ставав схожим на батька, вмів 

підбадьорити людину, коли у неї важко на серці». (Діти пішли додому, Луїза – в костюмі 

шинки, помітили, що хтось їх переслідує, почули кроки). 

«Щось зім‘яло на мені сітку, заскреготів метал об метал, я впала на землю і відкотилась 

якнайдалі, намагаючись вивільнитися з дротяної пастки. Десь поруч хтось борсався, бив ногами 

об землю…». 

«Я кинулася на крик і на когось наскочила, на чийсь м‘який і великий живіт. Невідомий 

з несподіванки зойкнув і хотів схопити мене за руки, але вони були під костюмом. Живіт у 

нього був м‘який, а руки — залізні. Він придушив мене так, що я не могла поворухнутися. 

Раптом хтось його схопив ззаду і повалив на землю, я ледве встояла на ногах. Мабуть, це Джем 

прийшов мені на допомогу». 

«Я все-таки вийшла на дорогу і невдовзі помітила у світлі вуличного ліхтаря чоловіка. 

Він ішов непевною ходою — заважала якась ноша. Важко ступаючи, невідомий звернув за ріг 

вулиці. Він ніс Джема. Рука Джема безпорадно звисала і якось дивно погойдувалася». 

«Юла Мей, будь ласка, з‘єднайте мене з шерифом. Гек? Це Аттікус Фінч. Хтось напав на 

моїх дітей. Джема поранили. Між нашим будинком і школою. Я не можу одійти від хлопця. 

Прошу, поїдьте за мене подивіться, може, він ще не втік далеко.» 

«Ні, дитино, ні, він просто знепритомнів. Не знаю, наскільки серйозно його поранено, 

прийде доктор Рейнольдс — і ми про все дізнаємося. Що з вами сталося, Джін Луїзо?» 
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«Шериф містер Тейт повідомив: Там під дубом лежить Боб Юел, між ребрами у нього 

стирчить кухонний ніж. Юел мертвий, містер Фінч.» 

Розділ 29. Розповідає містеру Тейту Луїза: «Тільки-но ми рушили додому, як я згадала, 

що забула в школі туфлі. Сказала про це Джемові, і ми вернулись, але не встигли зайти в 

школу, як погасло світло. Джем сказав, що їх можна буде забрати завтра...» 

«Судячи з усього, ця річ врятувала їй життя (костюм),— сказав він. — Подивіться. І він 

тицьнув пальцем в те місце, де на темній дротяній сітці виднілася блискуча подряпина. 

— Боб Юел знав, що робить,— промимрив містер Тейт. 

— Він збожеволів,— сказав Аттікус. 

— Насмілюся не погодитися з вами, містер Фінч, він не збожеволів. Він просто 

страшенний негідник. Покидьок смердючий, нализався і розійшовся — подався дітей убивати. 

Зустрітися з вами сам на сам він би ніколи не наважився.» 

«Цькувати бідну негритянку — на це він здатен, або залізти в будинок судді Тейлора, 

сподіваючись, що там нікого нема. А ви хочете, щоб він зустрівся з вами віч-на-віч серед білого 

дня. — Містер Тейт зітхнув. — Розказуй далі, Всевидько. Отже, ти чуда, як він за вами йшов...» 

«Чоловік усе ще стояв біля стіни. Відтоді, як я ввійшла до кімнати, він не зрушив з місця 

— обперся об стіну та так і стояв, схрестивши на грудях руки. Коли я на нього показала, він 

опустив руки і притиснув їх долонями до стіни. Руки у нього були білі, ніби він ніколи не бував 

на сонці, і їх білизна чітко вирізнялася на тлі кремової стіни в напівтемній кімнаті. Я перевела 

погляд з рук на його штани кольору хакі, вони були в піску, на роздерту сорочку. Він був 

худий, обличчя таке ж біле, як і руки, тільки гостре підборіддя трохи темніше. Худі, запалі 

щоки, великий рот, западини на скронях, а сірі очі такі невиразні — мені навіть здалося, що він 

сліпий. На маківці ріденьке волосся, наче пух.» 

«На його обличчі з‘явилася квола усмішка, а потім риси обличчя нашого сусіда почали 

розпливатися: несподівані сльози затьмарили мої очі.  

— Здрастуй, Страхолюд! — сказала я.» 

Розділ 30. «Обличчя містера Артура знову засвітилося лагідною усмішкою, і я, не знаю 

чого, під його поглядом зірвалася з місця і побігла до Джема. Мені було ніяково, і, щоб 

приховати свою ніяковість, я стала поправляти ковдру.» 

«Фінч, ви що? По-вашому, Боба Юела вбив Джем? Ви справді так думаєте? 

Ви чуєте, Гек? Щиро дякую вам, але я не хочу, щоб мій син вступав у життя з нечистою 

совістю. Найкращий вихід — викласти все так, як було. Хай люди знають, хай буде суд. У 

нього попереду життя, і я не хочу, щоб люди шепотілися за його спиною, щоб хто-небудь 

сказав: «А, Джем Фінч... його батько добре заплатив і виручив сина». Чим скоріше ми з цим 

покінчимо, тим краще. 

Містер Фінч, — містер Тейт все ще стояв, широко розставивши ноги, ніби вріс у підлогу, 

— Боб Юел упав і наткнувся на свій власний ніж. Я можу це довести. 

Гек, — раптом звернувся до нього Аттікус, — а що це у вас за складаний ніж, яким ви 

так розмахували? Звідки він у вас? 

Я не дуже добра людина, сер, але я шериф округу Мейкомб. Прожив тут усе своє життя, 

а мені незабаром уже сорок три. Знаю все, що тут діялося не тільки за мого життя, але й до мого 

народження. Той чорний хлопчина загинув ні за що, а людина, на совісті якої лежить його 

смерть, тепер сама віддала богові душу. Цього разу, містер Фінч, хай мертві ховають мертвих. 

Хай мертві ховають мертвих.» 

«Перш ніж зайти в дім, він зупинився перед Страхолюдом Редлі.  

— Дякую вам за моїх дітей, Артуре,— сказав він.» 

Розділ 31. «Страхолюд ніжно погладив Джема по голові. Я вже починала розуміти його 

без слів. Другою рукою він дужче стиснув мою і дав мені зрозуміти, що він уже хоче йти.» 

«Так уже заведено: якщо у вас хтось помре — сусіди несуть вам їжу, хтось захворів — 

несуть квіти, а коли нічого такого не трапляється — люди просто час від часу дарують щось 

одне одному. Страхолюд був нашим сусідом. Він подарував нам дві ляльки з мила, поламаний 
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годинник з ланцюжком, дві монетки по одному пенні — на щастя, а також життя. Але сусіди 

повинні відповідати на подарунок подарунком. Ми ніколи не клали в дупло те, що звідти брали, 

і ніколи нічого йому не дарували; це мене мучило.» 

«Більшість людей, Всевидько, хороші, коли їх нарешті зрозумієш. Він погасив світло і 

пішов до Джема. Він просидить там цілу ніч, він сидітиме біля Джема, коли той прокинеться 

вранці.» 

 

 

 

 

 

Пономаренко А.П., 

методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін Чернігівського ОІППО 

імені К. Д.Ушинського 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ 

ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА МОВ 

НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН у  

                     2019-2020 навчальному році 
 

Мовно-літературна освіта в закладах загальної середньої освіти є одним із важливих 

напрямів, яка забезпечує духовний розвиток учнів, формування гуманістичного світогляду, 

національної свідомості, високої моралі, активної громадянської позиції. 

У минулому навчальному році російську мову вивчали 10 215 учнів із закладів 

загальної середньої освіти. У Бобровицькому, Борзнянському, Носівському, Срібнянському, 

Чернігівському районах, містах Ніжині та Новгород-Сіверському, Батуринській, Бобровицькій, 

Вертіївській, Височанській, Городнянській, Деснянській, Кіптівській, Линовицькій, Любецькій, 

Новобасанській, Олишівській, Сновській об‘єднаних територіальних громадах російська мова 

як предмет не вивчалась. У 13 класах двох навчальних закладів (Добрянський ЗЗСО 

Ріпкинського району та ЗЗСО № 6 м. Чернігова) ефективно використовували елементи 

двомовного навчання. 

Вивчення російської мови забезпечували вчителі, які мають відповідну кваліфікаційну 

категорію, із них 18 відсотків – не фахівці. 

В українській системі освіти триває процес змін. Компетентнісний та особистісно 

орієнтований підходи становлять основу сучасної шкільної філології. Пошуком та 

впровадженням форм і методів компетентнісного навчання був насичений минулий навчальний 

рік, продовжиться відповідна робота і у 2019-2020 навчальному році. 

Результати роботи з обдарованими учнями також позитивні. Три здобувачі загальної 

середньої освіти : 

- Зубок Ярина, учениця 9 класу Оболонської ЗОШ І-ІІІ ступенів Коропської селищної 

ради; 

-  Лоза Катерина, учениця 10 класу Білейківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Козелецької селищної ради Козелецького району; 

- Буленок Юлія, учениця 11 класу Ріпкинської ЗОШ І-ІІІ ступенів  №2 Ріпкинського 

району взяли участь у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови та 

літератури, яка проходила в місті Києві, а Лоза Катерина отримала диплом третього ступеня. 
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У новому навчальному році вчителі-філологи продовжать шукати шляхи реалізації 

компетентнісного підходу та впровадження наскрізних змістових ліній у 

систему  викладання  російської мови, літератури та зарубіжної літератури. 

Лист Міністерства освіти і науки від 01.07.2019 №1/11-5966 «Щодо методичних 

рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 

2019/2020 навчальному році» окреслює напрями та особливості роботи в наступному 

навчальному році. 

 

Зарубіжна література 

У 2019/2020 навчальному році вивчення зарубіжної літератури в 5 – 9 класах 

здійснюватиметься за програмою: 

Світова література. 5 – 9 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти – К.: 

Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804; 

у 10-11 класах – за новими навчальними програмами (рівень стандарту та профільний 

рівень), що затверджені наказом МОН від 23.10.2017 № 1407. 

Основою для календарно-тематичного планування уроків зарубіжної літератури є чинні 

навчальні програми. Учитель має право самостійно розподіляти години на текстуальне 

вивчення творів, розвиток мовлення, позакласне читання, ураховуючи визначену кількість 

годин на опрацювання конкретного розділу. Він має змогу вільно і творчо підійти до організації 

навчальної діяльності на уроках зарубіжної літератури з урахуванням конкретних умов 

викладання, читацьких інтересів учнів.  

Викладання зарубіжної літератури в закладах загальної середньої освіти здійснюють 

українською мовою. Твори зарубіжних письменників у курсі зарубіжної літератури вивчають в 

українських перекладах. Для зіставлення можливе залучення перекладів, переспівів іншими 

мовами. За наявності необхідних умов бажаним є розгляд художніх текстів (у фрагментах або 

цілісно) мовами оригіналів. Рекомендована кількість видів контролю в процесі вивчення 

зарубіжної літератури в кожному класі подана в цьому листі. Учитель на власний розсуд може 

збільшити кількість видів контролю відповідно до рівня підготовленості учнів, особливостей 

класу тощо.  

Під час оцінювання зошита із зарубіжної літератури слід ураховувати наявність різних 

видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; уміння правильно оформлювати 

роботи (дотримання вимог до оформлення орфографічного режиму).  

Оцінку за ведення зошита із зарубіжної літератури виставляють у кожному класі 

окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної. 

Навчальна та методична література із зарубіжної літератури, рекомендована МОН, 

зазначена в Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки, що розміщений на офіційному сайті МОН,  

Інституту модернізації змісту освіти. 

 

Мови корінних народів або національних меншин,  

інтегрований курс «Література»  

Відповідно до Закону України «Про освіту» розширюються права закладів загальної 

середньої освіти, які, розробляючи свої робочі освітні програми на основі Типових освітніх 

програм, можуть самостійно вибудовувати конкретне співвідношення навчального часу та 

перелік предметів, за якими здійснюється навчання державною мовою та мовою національних 

меншин; розподіл навчального навантаження між мовою національної меншини та іноземною 

мовою тощо. 

Робочі освітні програми закладів загальної середньої освіти затверджуються 

керівництвом навчального закладу та не потребують погодження з відповідним  органом 

управління освітою.  
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При формуванні варіативної складової навчального плану її зміст визначається 

закладами загальної середньої освіти самостійно, при цьому враховуються особливості 

організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів, особливості регіону, 

рівень навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.  

Відповідно до розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 

освіту» визначено, що особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і 

розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року 

продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності 

цим Законом. Починаючи з 2020 року, буде поступово здійснюватися розширення вивчення 

навчальних предметів державною мовою.  

У зв‘язку з цим наказом Міністерства освіти і науки України від 27.03.2019 р. № 399 

затверджено дорожню карту імплементації статті 7 Закону України «Про освіту» у закладах 

загальної середньої освіти на 2019-2023 роки, якою передбачено комплекс заходів з метою 

реалізації вищезазначеної статті. 

Мови і літератури корінних народів та національних меншин у закладах загальної 

середньої освіти вивчаються за навчальними програмами, які є складовою типових освітніх 

програм, розкривають роль мов та літератур національних меншин у формуванні ключових 

компетентностей та відображають компетентнісний підхід до їх вивчення. 

У 5-9 класах заклади загальної середньої освіти продовжують працювати за типовими 

навчальними програмами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804; у 10-11 класах – за наказом МОН від 23.10 2017 № 1407.  

Навчальна програма не обмежує самостійності й творчої ініціативи вчителя в реалізації 

основних ліній змісту навчання мовам та літературам національних меншин.  

У пояснювальних записках до чинних програм зазначено, що кількість годин на 

вивчення розділів і тем є орієнтовною, тому вчитель, виходячи з конкретних умов навчання, 

має право самостійно здійснювати перерозподіл годин протягом всього навчального року та 

реалізувати зміст навчання за рахунок резервного часу або, за необхідності, інтенсифікації 

навчального процесу.  

Навчальні програми та підручники до них розроблено на основі Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 23.11.2011 № 1392, з урахуванням Державного стандарту початкової загальної 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462, та 

положень концепції «Нова українська школа» (2016 р.).  

Для учнів 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти у 2019 році за кошти 

державного бюджету видано такі підручники з мов і літератур національних меншин: 

-  «Російська мова (11-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Баландіна Н. Ф., Дегтярьова К.В.); 

- «Російська мова (7-й рік навчання, рівень стандарту)» підручник для 11 класу закладів 

загальної середньої освіти (авт. Баландіна Н. Ф., Зима О. В.). 

У випадку відсутності підручників з того чи іншого предмета можна використовувати 

підручники попередніх років, навчальні посібники, додаткові дидактичні матеріали, 

інформаційні матеріали. 

Повний перелік навчальної літератури для закладів загальної середньої освіти з 

навчанням (вивченням) мовами корінних народів або національних меншин надається в 

Переліку навчальних програм, підручників та навчальних посібників, рекомендованих 

Міністерством освіти і науки України, який постійно оновлюються та доступний на офіційному 

сайті Інституту модернізації змісту освіти.  

Записи в журналі ведуться державною мовою. Усі записи щодо оцінювання різних видів 

діяльності контролю роблять у формі називного відмінка. 

Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне та підсумкове 

(тематичне, семестрове, річне) державна підсумкова атестація. 
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Обов‘язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів 

інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану закладу. Не підлягають 

обов‘язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та 

індивідуальних занять, які фіксуються в окремому журналі.  

Оцінювання в 5-9 класах здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень учнів з мов національних меншин (лист МОН України від 30.08.2013 № 1/9–592 

«Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання російської мови та інших мов 

національних меншин для використання в закладах загальної середньої освіти, де навчаються 

рідною мовою або вивчають її»; у 10-11 класах – за листом МОН України від 22.08.2018          

№ 2.2-2189 «Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 10-11 класів 

з інтегрованого курсу «Мова та література корінного народу, національної меншини» у 

закладах загальної середньої освіти, де навчаються мовою корінного народу або національної 

меншини». 

Зошити підписуються мовою вивчення.   

Ведення зошитів оцінюється у 5-9 класах один раз на тиждень; у 10-11 класах щомісяця 

протягом семестру і вважається поточною оцінкою. Під час перевірки зошитів ураховується 

наявність різних видів роботи, грамотність, охайність, уміння правильно оформити роботу.   

Використання зошитів з друкованою основою є необов‘язковим, їх використання має 

бути погоджено з батьками і дирекцією навчального закладу та мати відповідний гриф МОН 

України або схвалено для використання в закладах загальної середньої освіти. 

 
Корисні покликання для вчителів зарубіжної літератури  

та російської мови 
Відеоматеріали на письменників 

https://www.youtube.com/watch?v=_oiLw-FvPsI   А. Камю 

https://www.youtube.com/watch?v=aKWvxdYeVAs  Дж Байрон 

https://www.youtube.com/watch?v=202zQJSzXP8  Г. Ібсен 

https://www.youtube.com/watch?v=0WaTn4Um7-E  Гофман 

https://www.youtube.com/watch?v=zMbipjjSYbg    Мольєр 

https://www.youtube.com/watch?v=vMKBn2nBans  Ф. Кафка 

https://www.youtube.com/watch?v=Z-Obuk7EZCQ&t=9s  Хемінгуей 

https://www.youtube.com/watch?v=AJBGDKVyECk   О. Генрі 

https://www.youtube.com/watch?v=A_DBwYakBJw  Б. Брехт 

https://www.youtube.com/watch?v=fgT2mQrTSU4  Сервантес 

https://www.youtube.com/watch?v=TcKVxvC3RqY  Екзюпері 

https://www.youtube.com/watch?v=UtKWdbMTUF8https://www.youtube.com/watch?v=UtKWdbMTUF8   Р. 

Бредбері 

https://www.youtube.com/watch?v=D_qFTEkty9k  О.Хайям 

https://www.youtube.com/watch?v=gVWMnYrsW7g  В.Шекспір 

https://www.youtube.com/watch?v=e0HwsUkWupg Б.Шоу 

https://www.youtube.com/watch?v=VajeO8JWeCI  Шолом Алейхем 

https://www.youtube.com/watch?v=PP9qP3BE5Rw&t=2s  Г.Уеллс 

https://www.youtube.com/watch?v=64Spzs1JtJ4  Стендаль 

https://www.youtube.com/watch?v=4YdahTXf6z0  Стендаль 

https://www.youtube.com/watch?v=YXad3WkF9so  Ч Діккенс 

 

Ресурси мережі Іnternet на уроках світової  літератури 

Пошукові служби: 
http://www.gооgІе.соm 

http://sеагсh.уаhоо.соm. 

http://sm.арогt.ru 

http://search.msn.com 

 Google.com.ua. - український варіант найбільшої у світі пошукової системи. 

 Мета - одна з найбільших і найзручніших українських пошукових систем. Проте індексуються тільки 

сайти в домені .ua та міжнародних доменах (.info, .com, .net). 

 Bigmir.net - найбільша українська пошукова система. Російськомовна. 

https://www.youtube.com/watch?v=_oiLw-FvPsI
https://www.youtube.com/watch?v=aKWvxdYeVAs
https://www.youtube.com/watch?v=202zQJSzXP8
https://www.youtube.com/watch?v=0WaTn4Um7-E
https://www.youtube.com/watch?v=zMbipjjSYbg
https://www.youtube.com/watch?v=vMKBn2nBans
https://www.youtube.com/watch?v=Z-Obuk7EZCQ&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=AJBGDKVyECk
https://www.youtube.com/watch?v=A_DBwYakBJw
https://www.youtube.com/watch?v=fgT2mQrTSU4
https://www.youtube.com/watch?v=TcKVxvC3RqY
https://www.youtube.com/watch?v=UtKWdbMTUF8https://www.youtube.com/watch?v=UtKWdbMTUF8
https://www.youtube.com/watch?v=D_qFTEkty9k
https://www.youtube.com/watch?v=gVWMnYrsW7g
https://www.youtube.com/watch?v=e0HwsUkWupg
https://www.youtube.com/watch?v=VajeO8JWeCI
https://www.youtube.com/watch?v=PP9qP3BE5Rw&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=64Spzs1JtJ4
https://www.youtube.com/watch?v=4YdahTXf6z0
https://www.youtube.com/watch?v=YXad3WkF9so
http://search.msn.com/
http://google.com.ua/
http://meta.ua/
http://bigmir.net/
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Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади): http://www.ae-lib.org.ua/ 

Електронна бібліотека «Джерело»: http://ukrlib.com 

Бібліотека Українського центру: http://ukrcenter.com 

Національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліографічною довідкою: http://chl.kiev.ua 

Інтернет-сайти бібліотек та електронних бібліотек: 
http://www.4uth.gov.ua/ – веб-сайт Державної бібліотеки України для юнацтва (Київ)  

http://www.chl.kiev.ua/ – веб-сайт Національної бібліотеки України для дітей 

http://www.nbuv.gov.ua/ – веб-сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (Київ)  

http://www.bukvoid.com.ua/ - веб-сайт „Буквоїд‖  

http://www.nplu.org/ – веб-сайт Національної парламентської бібліотеки України (Київ)  

http://www.ukrbook.net/ – веб-сайт Книжкової палати України імені Івана Федорова (Київ)  

http://library.zntu.edu.ua/res-libr-el.html – веб-сайт „Бібліотеки в мережі Internet‖ 

http://lyapota.boom.ru/lib.htm – колекція покликань на кращі електронні бібліотеки  

http://book.uraic.ru/ssylki/biblioteki – Інформаційно-довідковий портал „Library.ru‖ 

http://www.loc.gov/ – веб-сайт Бібліотеки Конгресу США 

www.bnf.fr/ – Bibliotheque Nationale или BNF) — веб-сайт Національної бібліотеки Франції 

www.bl.uk/ – веб-сайт Британської бібліотеки  

http://www.osvita.org.ua/iresource/ - Литература Китая и Японии 

http://orwell.ru  - "Джордж Оруэлл" - творчество писателя" 

http://vonnegut.by.ru   -  Биография К.Воннегута. Тексты произведений писателя. Подборка статей о творчестве 

писателя 

http://macondo.h1.ru    - Биография Маркеса. Перечень произведений писателя и краткие сведения о них. 

Тексты романов, повестей, рассказов и статей Маркеса. Подборка статей о писателе 

http://wodehouse.ru    - Тексты произведений Вудхауза. Биография писателя, фотоматериалы, библиография. 

Информация о сериале "Дживз и Вустер": кадры из фильма, интервью и комментарии. Информация о клубе 

любителей Вудхауза" 

http://www.kafka.ru   -  Электронное собрание сочинений Ф.Кафки. Критические статьи о творчестве писателя. 

Биография писателя, фотографии. 

http://cyrill.newmail.ru  - Антична література. Тексты древнегреческих и древнеримских авторов на русском 

языке и языках оригинала. Регулярные пополнения. 

http://www.chesterton.ru   -  Статьи о Честертоне. Трактат "Вечный человек". Эссе (из разных сборников). 

Рассказы об отце Брауне. Фотоальбом. Ссылки." 

http://members.tripod.com/poetry_pearls/   -Англійська поезія.Каталог современных и малоизвестных переводов 

английской классической поэзии. Классификация по алфавиту и годам. Вариации на сонеты Шекспира. Лекторий - 

о проблемах при переводе поэзии. 

http://twain.narod.ru - Марк Твен 

http://uspoetry.ru - Американська поезія 

http://public-librery.narod.ru - Російська література 19-початку 20 ст. 

http://www.citycat.ru/litlib/index.html - Майн Рід, Шолом-Алейхем 

http://www.wco.ru/biblio - Священні книги 

http://www.sim.da.ru - Постмодерністи 

http://tsvetaeva.da.ru - Марина Цвєтаєва 

http://mir-slova.boom.ru - Матеріали про зарубіжних письменників 

ВІДЕО ДЛЯ УРОКІВ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 

http://video.mail.ru/mail/proterey_andrey/3210/3289.html 

 

Урок Онлайн : 

www.shkolaonline.net/.../655073_308909.doc 

Літературний Інтернет 

- Бібліотека японіста – http://jlib.sinor.ru/ – художні тексти, інформація про письменників японської літератури 

( російською мовою); 

- Електронна бібліотека класичної літератури – http://www.klassika.ru/ (російською мовою); 

- Сайт сучасної і класичної поезії – http://sttihi.net.ru/ (російською мовою); 

- "Фензин" – сайт про фантастику та фентезі – http://www.fenzin.org/    

- Бібліотека української поезії – http://ukrart.lviv.ua/biblioteks.html; 

- Велика електронна бібліотека української літератури (університет Торонто) – http://www.utoronto.ca/elu/Main-

Ukr.html;  

- Весна. Словник – http://www.slovnvk.org/ – літературно-критичні матеріли; 

- Бібліотека ІнтерNeтрі. Українські твори, документи або їх зібрання – http://www.internetri.net/lib/; 

- Бібліотека кошового писаря: бібліотека української поезії. Містить вірші О.Олеся, М.Рильського, 

М.Вороного, В.Симоненка, В.Cамійленка, Лесі Українки та інших – http://pysar.tripod.com; 

http://www.ae-lib.org.ua/
http://ukrlib.com/
http://ukrcenter.com/
http://chl.kiev.ua/
http://ditky.at.ua/dir/0-0-1-108-20
http://www.4uth.gov.ua/
http://www.chl.kiev.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.bukvoid.com.ua/
http://www.nplu.org/
http://www.ukrbook.net/
http://library.zntu.edu.ua/res-libr-el.html
http://lyapota.boom.ru/lib.htm
http://book.uraic.ru/ssylki/biblioteki
http://www.loc.gov/
http://www.bnf.fr/
http://www.bl.uk/
http://www.osvita.org.ua/iresource/
http://www.osvita.org.ua/iresource/?ires_id=1161
http://www.osvita.org.ua/iresource/?ires_id=1159
http://www.osvita.org.ua/iresource/?ires_id=1160
http://www.osvita.org.ua/iresource/?ires_id=1157
http://www.osvita.org.ua/iresource/?ires_id=1158
http://www.osvita.org.ua/iresource/?ires_id=1152
http://www.osvita.org.ua/iresource/?ires_id=1163
http://www.osvita.org.ua/iresource/?ires_id=1153
http://www.osvita.org.ua/iresource/?ires_id=1162
http://uspoetry.ru/
http://public-librery.narod.ru/
http://www.citycat.ru/litlib/index.html
http://www.wco.ru/biblio
http://www.sim.da.ru/
http://tsvetaeva.da.ru/
http://www.osvita.org.ua/iresource/?ires_id=1154
http://video.mail.ru/mail/proterey_andrey/3210/3289.html
http://www.shkolaonline.net/.../655073_308909.doc
http://www.utoronto.ca/elu/Main-Ukr.html
http://www.utoronto.ca/elu/Main-Ukr.html
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- БРАМА. Мистецтво і Культура: проза, поезія, казки... – http://www.brama.com/ukr.html;    

- Енциклопедія української літератури –  http://proza.com.ua/enc/;   

- Мережева бібліотека української літератури – http://www.ukrlib.com.ua/;   

- Український літературний портал – http://www.proza.com.ua/; 

- Сайт україномовних рефератів – http://www.ukrreferat.com;  

 

Про ресурси центральних наукових бібліотек можна дізнатися за наступними адресами:  

- Національна бібліотека України імені Вернадського – http://www.nbuv.gov.ua/; 

- Національна парламентська бібліотека України – http://www.nplu.kiev.ua/; 

- Енциклопедія Britannika (електронна версія – www.britannika.com); 

- офіційний сайт Спілки Письменників України – http://www.nspu.kiev.ua;  

- сайт "Грінландія" http://www.grinlandia.narod.ru/, присвячений російському письменнику Олександру Гріну; 

- сайт Національної бібліотеки імені Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/;  

- інтервидання "Словесник" – www.slovesnik.ru;  

- сервер тематичних форумів в Українському Інтернеті – http://www.flame.com.ua/;  

- "Бібліотека Максима Мошкова" – http://www.lib.ru/.  

 

 

 

 

 

Булгакова Є.К., Одінцова Л.П., 

методисти відділу суспільно-гуманітарних 

дисциплін Чернігівського ОІППО 

імені К. Д.Ушинського 

 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  

у 2019/2020 навчальному році 
 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 01.07.2019 року № 1/11-

5966 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах 

загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році» вивчення іноземних мов 

здійснюватиметься за: 

Клас  Державний 

стандарт 

Типова освітня програма Навчальна програма  

1 − 2 Державний стандарт 

початкової освіти, 

затверджений 

Постановою КМУ від 

21.02.2018 року № 87 

«Типова освітня програма, цикл 

1 (1 − 2 класи), розроблена під 

керівництвом О.Я. Савченко», 

затверджена наказом МОН 

України від 08.10.2019 року 

№ 1272 

«Типова освітня програма, цикл 

1 (1 − 2 класи), розроблена під 

керівництвом Р.Б. Шияна», 

затверджена наказом МОН 

України від 08.10.2019 року 

№ 1272 

«Типова освітня програма, 

цикл 1 (1 – 2 класи), 

розроблена під керівництвом 

О.Я. Савченко», затверджена 

наказом МОН України від 

08.10.2019 року № 1272 

 «Типова освітня програма, 

цикл 1 (1 − 2 класи), 

розроблена під керівництвом 

Р.Б. Шияна», затверджена 

наказом МОН України від 

08.10.2019 року № 1272 
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3 − 4  

 

Державний стандарт 

початкової загальної 

освіти, затверджений 

Постановою КМУ від 

20.04.2011 року 

№ 462 

«Типова освітня програма 

закладів загальної середньої 

освіти І ступеня)», затверджена  

наказом МОН України від 

20.04.2018 року № 407 

 

 

«Іноземні мови. Навчальні 

програми для 1 – 4 класів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів та спеціалізованих 

шкіл», затверджені наказом 

МОН України від 29.05.2015 

року № 584 

5 − 9 Державний стандарт 

базової і повної 

загальної середньої 

освіти, затверджений 

Постановою КМУ від 

23.11.2011 року 

№ 1392 

«Типова освітня програма 

закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступеня», затверджена 

наказом МОН України від 

20.04.2018 року № 405 

 

 

«Навчальні програми з 

іноземних мов для 

загальноосвітніх навчальних 

закладів і спеціалізованих шкіл 

із поглибленим вивченням 

іноземних мов, 5 – 9 класи», 

затверджені наказом МОН 

України від 07.06.2017 року 

№ 804 

10 − 11 Державний стандарт 

базової і повної 

загальної середньої 

освіти, затверджений 

Постановою КМУ від 

23.11.2011 року 

№ 1392 

«Типова освітня програма 

закладів загальної середньої 

освіти ІІІ ступеня», затверджена 

наказом МОН України від 

20.04.2018 року № 408 

 

«Іноземні мови», рівень 

стандарту, затверджено 

наказами МОН України від 

23.10.2017 року № 1407, 

24.11.2017 року № 1539 

(польська мова як друга 

іноземна) 

«Іноземні мови», профільний 

рівень, затверджено наказом 

МОН України від 23.10.2017 

року № 1407 

11 

(в.ф.н.) 

Державний стандарт 

базової і повної 

загальної середньої 

освіти, затверджений 

Постановою КМУ від 

14.01.2004 року № 24 

«Типова освітня програма 

закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступеня», затверджена 

наказом МОН України від 

20.04.2018 року № 406 

 

«Іноземні мови», затверджено 

наказом МОН України від 

14.07.2016 року № 826 

 

Типова освітня програма визначає загальний обсяг навчального навантаження, 

орієнтовну тривалість та можливі взаємозв‘язки окремих предметів, факультативів, курсів за 

вибором тощо. Навчальні програми не обмежують смислове та лінгвістичне наповнювання 

інтегрованих змістових ліній, не встановлюють порядок вивчення тематики ситуативного 

спілкування в межах навчального року. Програма не обмежує самостійність та творчу 

ініціативу вчителя, передбачаючи гнучкість у виборі та розподілі навчального матеріалу 

відповідно до потреб учнів та обраних засобів навчання. 

Звертаємо увагу, що відповідно до Типових освітніх програм для закладів загальної 

середньої освіти ІІ та ІІІ ступенів іноземна мова (англійська, іспанська, німецька, польська, 

французька) вивчається як перша або друга іноземна. Іноземна мова входить до переліку 

предметів інваріантної складової навчальних планів. Зменшення кількості годин на її вивчення 

є недоцільним, оскільки унеможливлює досягнення здобувачами освіти очікуваних результатів 

навчально-пізнавальної діяльності на кінець 9-го та 11-го класів, які відповідають 

Загальноєвропейським рекомендаціям із мовної освіти. Відповідно до чинного наказу 

Міністерства освіти і науки України від 07.08.2015 № 855 «Про внесення змін до Типових 

навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів», за рішенням закладу освіти, може 

бути збільшена кількість годин на вивчення іноземної мови за рахунок варіативної складової 

навчальних планів.  
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Рішення про запровадження вивчення другої іноземної мови приймається закладом 

залежно від кадрового забезпечення та освітніх потреб здобувачів освіти. Вивчення другої 

іноземної мови розпочинається з 5-го класу та має тривати до 9-го класу включно (предмет 

інваріантної складової навчального плану закладів загальної середньої освіти з навчанням 

українською мовою і вивченням двох іноземних мов, наказ Міністерства освіти і науки України 

від 20.04.2018р. № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІ ступеня», Таблиця 10). Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 

20.04.2018 р. № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної 

середньої освіти ІІІ ступеня» у 10 – 11 класах друга іноземна мова входить до переліку 

предметів інваріантної складової, які забезпечують реалізацію змісту профільної освіти. 

Акцентуємо увагу, що навчальної програми для запровадження (перший рік навчання) 

вивчення другої іноземної мови з 10-го класу не існує. 

У закладах загальної середньої освіти використовується навчально-методичне 

забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. Перелік 

рекомендованої літератури затверджується наказом профільного міністерства та  

оприлюднюється в «Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України». У переліку 

визначені основні, додаткові підручники та навчальні посібники з урахуванням поділу на першу 

та другу іноземну мову (лист МОН України від 10.06.2019 року № 1/9-365 «Про переліки 

навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання 

у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році»).  

Із зазначеним переліком можна ознайомитися на сайті Міністерства освіти і науки 

України (www.mon.gov.ua) (Освіта → Загальна середня освіта → Підручники → Навчальні 

програми, підручники та навчально-методичні посібники, рекомендовані МОН) та Інституту 

модернізації змісту освіти (www.imzo.gov.ua). Основні підручники та посібники видаються 

коштом держави і централізовано надходять до бібліотек закладів загальної середньої освіти. 

Користування цими підручниками для учнів є безкоштовним. Додаткові підручники та 

посібники купують батьки або на кошти джерел, не заборонених законодавством. Вибір 

підручника із переліку додаткових обумовлюється відсутністю безкоштовних підручників у 

бібліотеці, рівнем навчальних досягнень учнів, збільшенням кількості годин на вивчення 

іноземної мови. Доцільність вибору має бути обґрунтована вчителем на батьківських зборах 

відповідного класу. Згода всіх батьків класу на придбання підручника фіксується в протоколі 

батьківських зборів та закріплюється підписами батьків.  

 

Оцінювання навчальних досягнень 

Оцінювання навчальних досягнень учнів першого та другого класів має формувальний 

характер та здійснюється відповідно до наказів МОН України від 20.08.2018 року № 924 «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого 

класу в Новій українській школі» та від 27.08.2019 року №1154 «Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу». Формувальне 

оцінювання – один із видів альтернативного оцінювання, який має на меті оцінювати не 

результат, а процес навчання. Таке оцінювання має на меті: 

 мотивувати учнів до вивчення іноземної мови; 

 формувати в дітей упевненість у собі; 

 формувати здатність учнів до самоспостереження та усвідомлення відповідальності за 

власне учіння; 

 спостерігати за поступом учнів у набутті первинних мовленнєвих навичок; 

 визначати та враховувати індивідуальні особливості кожного учня/учениці; 

 допомагати вчителю корегувати освітній процес, підвищувати його якість; 

 звертати увагу на учнів, які потребують особливої підтримки й уваги;  

 забезпечувати інформаційний зв‘язок між закладом освіти та батьками щодо розвитку 

та поступу учнів в опануванні первинними мовленнєвими навичками. 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.imzo.gov.ua/
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Серед інструментів формувального оцінювання другокласників доцільно 

використовувати метод спостереження (індивідуальні картки спостереження) та мовне 

портфоліо. 

Оцінювання навчальних досягнень учнів третього та четвертого класу  здійснюється 

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 року № 1009 «Про 

внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»,  5 – 9 

класів − до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 року № 1222 «Про 

затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін 

у системі загальної середньої освіти»), 10 – 11 – до наказу Міністерства освіти і науки України 

від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 

(вихованців) у системі загальної середньої освіти».  

Здійснення контролю забезпечує своєчасне коригування освітнього процесу з метою 

приведення його до рівня, заданого програмою й стандартом, що окреслюють очікувані 

результати навчально-пізнавальної діяльності учнів.  

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тематичне, семестрове, 

річне, підсумкова державна атестація. Звертаємо увагу, що  відповідно до листа Міністерства 

освіти і науки України від 01.07.2019 року № 1/11-5966 «Щодо методичних рекомендацій про 

викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 

навчальному році» поурочне оцінювання не є основним видом, відтак оцінювання учнів не є 

обов’язковим на кожному уроці.  

Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного та не передбачає проведення 

окремого виду оцінювання. Семестровий контроль проводиться у І та ІІ семестрах із 4 видів 

мовленнєвої діяльності. До календарно-тематичного плану та класного журналу вноситься 

запис «Контроль аудіювання», «Контроль говоріння», «Контроль читання», «Контроль письма» 

(не КОНТРОЛЬНА РОБОТА). Оцінка за семестр виставляється на основі тематичного 

оцінювання та оцінок контролю із чотирьох видів мовленнєвої діяльності.   

У навчальних програмах із іноземних мов окреслені очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів (на кінець 4-го, 9-го, 11-го класів) та їх орієнтовні параметри (для 

кожного класу навчання). 

Організаційні питання 

Звертаємо увагу, що відповідно до листів Міністерства освіти і науки України від 

11.11.2014 року № 1/9-586 «Щодо здійснення вчителем науково-дослідницької діяльності та 

пошукової роботи» та від 05.12.2014 року № 1/9-630 «Про неухильне дотримання принципів 

гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя» укладання календарно-тематичного та 

поурочного планів здійснюється вчителем у довільній формі державною або іноземною мовами.  

Проте, слід зважати на дотримання науково-методологічного підходу та понятійного апарату з 

предмета «Іноземна мова». Календарно-тематичний план укладається вчителем, або може бути 

складеним автором курсу (навчально-методичного комплексу), але вчитель календаризує, 

визначає дати проведення тестових робіт (за потреби; формат і змістовна частина тестової 

роботи − на вибір учителя, тестові роботи проводимо як певний підсумок навчальної 

діяльності) та семестрового контролю.  

 

Рекомендована схема календарно-тематичного плану 

Загальні вимоги щодо ведення класного журналу регламентуються наказами 

Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 року № 412 «Про затвердження Інструкції 

щодо заповнювання Класного журналу для 1− 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» 

(для 3 – 4 класів) та від 03.06.2008 року № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення 

класного журналу учнів 5 – 11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів». Записи в 

журналі ведуться державною мовою. Із іноземних мов частково допускається запис змісту 

уроку та  домашнього завдання мовою вивчення предмета (за умови браку лінгвістичної та 

смислової відповідності перекладу).   
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Запис на сторінці класного журналу (зразки): 

Усне продукування за темою «Я, моя родина, мої друзі».  

Усне продукування: опис власного досвіду. 

Усне продукування: висловлювання вражень, почуттів та емоцій. 

Усна взаємодія за темою «Свята і традиції моєї родини». 

Усна взаємодія: обговорення ролі молодіжної субкультури в сучасному мистецькому 

просторі.  

Усна взаємодія: обговорення рис характеру. 

Усна взаємодія: аргументація свого вибору. 

Писемне продукування за темою «Школа майбутнього». 

Писемне продукування: листівка-вітання зі святом.  

Писемне продукування: опис власного досвіду. 

Створення індивідуального, колективного (групового) проекту за темою «Наші 

улюблені літературні герої». 

Використання теперішнього подовженого часу (теперішнього тривалого часу, 

теперішнього простого часу) в усній взаємодії за темою «…..».  

 

Практичні поради 

 

Орієнтовна схема аналізу плану уроку  

(за матеріалами Британської Ради в Україні «Рамка безперервного професійного 

вдосконалення вчителів іноземних мов») 

 
Тема уроку 

відповідність навчальній 

програмі та календарно-

тематичному плану 

 

комунікативна спрямованість  

Цілі уроку 

відповідність темі уроку  

відповідність потребам учнів  

практичність  

Очікувані результати учіння 

відповідність цілям уроку  

відповідність потребам учня  
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досяжність  

вимірюваність  

Засоби навчання 

НМК  

технічні  

наочні  

роздатковий матеріал  

власні  

Розподіл часу 

наявність  

раціональність  

Взаємодія 

групова  

міжгрупова  

парна  

індивідуальна  

фронтальна  

Знання та уміння 

аудіювання  

говоріння  

читання  

письмо  

інтегровані уміння  

граматика  

лексика  

фонетика  

соціокультурні знання  

Розуміння учнів 

врахування рівнів навчальних 

досягнень 

 

врахування способів сприйняття 

навчального матеріалу 

 

способи мотивації  

Види роботи 

комунікативність завдань  

різноманітність прийомів 

навчання 

 

відповідність видів мовленнєвої 

діяльності цілям та очікуваним 

результатам уроку 

 

доцільність видів 

роботи/підбору завдань 

 

взаємопов‘язаність  

гнучкість  

Передбачувані лінгвістичні труднощі 

 

Оцінювання та зворотній зв’язок 

досягнення очікуваних 

результатів учіння (прийоми 

перевірки) 

 

відповідність прийомів 

поточного контролю 

поставленим цілям 

 

заохочення учнів до само-  та  
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взаємоаналізу (само-    та 

взаємооцінювання, виявлення 

труднощів, постановка задачі) 

використання елементів 

мовного портфоліо 

 

Домашнє завдання 

відповідність  

раціональність  

обсяг  

 

10 tips for teaching the children a second language 

(http://www.earlychildhoodnews.com/earlychildhoo/article_view)   

1. Learn by doing. Play grocery store, make a snack, or take a walk. While you are interacting 

with the children during these activities, speak a second language. 

2. Reinforce with pictures and sounds. Say the sounds of the language that accompany a 

picture in a playful way. 

3. Learning should be fun. The more fun it is to learn a language, the more a child will want 

to stay with it. Learning while playing is the best way to learn because it creates emotional 

attachments, and emotion is the door to learning. 

4. Learn is a relaxed but challenging state. Never stress a child.  

5. Learn with music and rhythm. Music is one way to use the whole brain. 

6. Learn with lots of movement – use the body and the mind together. 

7. Learn by talking to each other.  

8. Learn by reflecting. It is important to let children take time to «simmer». There is a 

dormant stage to language learning. First children absorb the language, later they begin to speak. 

9. Link numbers and words in a playful way. 

10. Use the whole world as your classroom.    

 

Planning lessons and courses involves 

1. Describing my learners in relation to their learning needs. 

2. Defining aims/learning outcomes that meet my learners‘ needs and the course objectives. 

3. Selecting and developing the activities, resources and materials which engage my learners 

and correspond to the aims of the lesson. 

4. Dividing lessons into coherent stages with realistic estimates of timing. 

5. Planning board work. 

6. Selecting and describing interaction patterns for different activities during the lesson. 

7. Planning the grouping of learners. 

8. Planning for differentiated learning (e.g. for different ability levels or early finishers). 

9. Anticipating problems that may arise during the lesson, and planning how to respond to 

these. 

10. Describing how my learners‘ understanding will be checked or assessed. 

11. Describing when and how feedback on my learners‘ performance will be provided. 

12. Planning activities that help my learners to develop learning strategies. 

13. Describing how a lesson is linked to those before and after it. 

14. Planning a broad outline for a sequence of lessons, including the recycling of learning 

content. 

15. Reflecting on the approach and effectiveness of my lesson planning, incorporating learner 

feedback and other evidence. 

 

http://www.earlychildhoodnews.com/
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Points to consider when writing the plan 
1. What is the main topic of the lesson? If the activities in the lesson have a logical link then 

the learners will be able to follow you and the lesson, more easily. 

2. How can I arouse their interest? Begin the lesson by involving the children straight away. 

Show them a picture, photo or object to capture their attention and indicate which topic the lesson is 

based on. 

3. How can I challenge them? Every learner, whatever their age or level needs to be 

challenged. If there's no challenge then there‘s no learning. If there‘s no learning, there‘s no 

motivation. Think about what they already know and make sure your lesson isn‘t just teaching them 

the same thing. 

4. How much should I review what they‘ve already done? Having said you should challenge 

them, you can and should review previous words and work in general. Teaching a word one lesson 

doesn‘t mean that all the learners have actually learnt it for the next. Incorporate previously taught 

language in new situations to give the learners more practice. 

5. What are the objectives of the lesson? It's vital to always think about «why» they are 

doing an activity, game or song. Everything on your plan should be educational. If you don‘t know 

what an activity is teaching the learners then take it off your plan. 

6. What vocabulary do I want to teach them? If you prepare beforehand exactly what words 

you are going to concentrate on and how you are going to present them you will be better equipped to 

explain them clearly to the children. 

7. How can I explain the activities? You should prepare, at least mentally, how you are 

going to explain each activity. Explanations should be short, clear and visual. Don‘t forget to 

demonstrate and check their understanding by getting one or two of them to demonstrate for you. Also 

decide how you are going to write on the board. You can draw a diagram on your plan to remind you 

so that it‘s clearer for the learners. 

8. How much detail do I need on my plan? If you‘re working from a book then don‘t forget 

page numbers. As a guideline, imagine that someone else has to cover your class. They should be able 

to read your plan and teach your lesson. 

9. What order should I teach the activities in? As a very general rule you can start with an 

introduction to the lesson, introduce the new language, give the children some controlled practice and 

move onto freer practice. Finally review what they‘ve done and get feedback from the children 

themselves about what they did. 

10. What problems might I have? If you‘re not sure if an activity will work; if you think it‘s 

too hard or too long then take time before the lesson, at the planning stage, to think about how to 

resolve any problems that could arise. Problems could be activity related or time-table related, student 

related or even teacher-related. Taking those extra minutes when planning to think about possible 

solutions could avoid you having a disastrous lesson. 

 

Was bedeutet guter Unterricht in der Schule? 

• Die Klasse wird sehr gut geführt und die verfügbare Zeit wird optimal genutzt. 

• Das Unterrichtsklima fordert das Lernen. 

• Der Unterricht ist sehr abwechslungsreich und motiviert zum Lernen. 

• Er ist gut und klar strukturiert; die Inhalte werden sprachlich und fachlich richtig dar-

gestellt. 

• Wichtigstes Bildungsziel ist die Vermittlung von Wissen und Können. Das Können 

beinhaltet fachliche und nichtfachliche Aspekte (z.B. die Bereitschaft zur Kooperation). Ein solcher 

Unterricht wird deshalb als kompetenzorientiert bezeichnet (Kompetenz-orientierung). 

• Der Unterricht geht von den Schülerinnen und Schülern aus. Er fördert sie, unterstutzt sie, 

erlaubt ihnen Mitsprache (Schülerorientierung). 

• Er fördert aktives und selbstständiges Lernen. 

• Er bietet vielfältige Sprech- und Lerngelegenheiten für möglichst alle Schülerinnen und 
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Schüler einer Klasse. 

• Er variiert in angemessener Weise die Methoden und Sozialformen. 

• Er sorgt dafür, dass das Gelernte durch intelligentes Lernen gefestigt und gesichert wird. 

• Er passt die fachlichen und überfachlichen Inhalte an die Möglichkeiten und Bedürfnisse 

der Schüler an. 

• Er passt die Schwierigkeit und das Tempo an die jeweilige Lernsituation und die 

Lernvoraussetzungen der Schuler an. 

nach: Andreas Helmke: Was wissen wir über guten Unterricht? 

Merkmale guten Unterrichts 

• klare Strukturierung des Unterrichts, d.h., der Unterricht ist gut gegliedert, die Lernenden 

wissen, was sie machen sollen; 

• hoher Anteil echter Lernzeit, d.h., die vorhandene Zeit wird wirklich für Lernen genutzt 

und nicht mit Nebensächlichkeiten vergeudet; 

• lernförderliches Klima, d.h., die Lernenden werden ermutigt, ihnen wird etwas zugetraut, 

die Atmosphäre ist freundlich; 

• inhaltliche Klarheit, d.h., die Lernenden wissen, was im Mittelpunkt einer Stunde steht; 

• sinnstiftendes Kommunizieren, d.h., der Unterricht bietet Situationen und Gelegenheiten, 

in denen die Lernenden wirklich etwas zu sagen haben, etwas Sinnvolles mitteilen können; 

• Methodenvielfalt, d.h., die Lehrkraft benutzt unterschiedliche Methoden und wechselt 

diese; 

• individuelles Fördern, d.h., die Lehrkraft kann gezielt auf einzelne Lernende eingehen und 

diese unterstützen und fördern; 

• intelligentes Üben, d.h., die Lehrkraft bietet Übungen an, die die Lernenden motivieren, 

die ihnen Spaß machen und sie zugleich herausfordern, die die Lernvoraussetzungen der Lernenden 

berücksichtigen; 

• klare Leistungserwartungen und klare, gerechte und zügige Rückmeldungen 

• vorbereitete Umgebung, d.h., ein Unterricht, der die Lernenden systematisch auf 

Anforderungen (z.B. ein Rollenspiel) vorbereitet, der Hilfen bereitstellt (z.B. Wortkarten, Plakate, 

Lexika, Lernprogramme, Realia). 

nach: Hilbert Meyer (2004): Praxisbuch: Was istguter Unterricht?, S. 17f. 

Prinzipien eines effektiven Sprachunterrichts 

• Prinzip 1: Der Unterricht stellt sicher, dass die Lernenden sowohl ein reichhaltiges 

Repertoire sprachlicher Ausdrucksmöglichkeiten erwerben als auch grammatische Kompetenz. 

• Prinzip 2: Der Unterricht sollte darauf zielen, dass die Lernenden ihre Aufmerksamkeit 

überwiegend auf die Bedeutung von sprachlichen Äußerungen richten. 

• Prinzip 3: Der Unterricht sollte aber auch darauf achten, dass die Lernenden auf die 

formale Gestaltung von sprachlichen Äußerungen achten. 

• Prinzip 4: Der Unterricht sollte darauf gerichtet sein, dass die Lernenden Wissen über die 

Fremdsprache überwiegend implizit erwerben, ohne explizites Wissen zu vernachlässigen. 

• Prinzip 5: Der Unterricht sollte in Rechnung stellen, dass Lernenden Individuen sind, die 

individuelle Lernverläufe haben. 

• Prinzip 6: Fremdsprachenlernen ist dann erfolgreich, wenn die Lernenden vielfaltige 

Möglichkeiten erhalten, der Fremdsprache und Sprechenden der Fremdsprache zu begegnen. 

• Prinzip 7: Fremdsprachenlernen ist dann erfolgreich, wenn die Lernenden ausreichende 

Möglichkeiten erhalten, sich in der Fremdsprache zu äußern. 

• Prinzip 8: Die Möglichkeit der Interaktion in der Fremdsprache ist die zentrale 

Voraussetzung für deren Erwerb. 

• Prinzip 9: Unterricht muss die Unterschiede bei den Lernenden ernst nehmen. 

• Prinzip 10: Um die Fortschritte der Lernenden in der Fremdsprache bewerten zu können, 

ist es notwendig, dass sowohl freie als auch kontrollierte Sprachproduktion getestet wird. 

nach: Rod Ellis: Principles of Instructed Language Learning. 
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Приходько Г. М., 

учитель англійської мови Чернігівської гімназії № 31 гуманітарно-

естетичного профілю Чернігівської міської ради Чернігівської 

області 

 

 

Lesson 
 

Topic: Science and technology.  

           Things we can‘t live without        

Objectives: - practice using new vocabulary and useful language; 

                    - develop listening skills for specific information; 

                    -  improve fluent speaking; 

                    - broaden students‘ minds 

Aims: - at the end of the lesson students can make their own sentences and statements using new 

vocabulary; 

-   learn new facts about famous inventors and their inventions; 

- guess and predict; 

- express their points of view; 

- talk about the necessity of modern technology; 

- share their ideas with other students; 

- work individually, in pairs and groups. 

Equipment: a book, cards, CDs, a computer (presentation), threads, a ball, a boardgame with a dice 

and counters  

Level-pre-intermediate 

 

Procedure 

I. Introduction 

   Good morning, I‘m glad to see you today. It‘s morning, many people might feel not 

quite well at this time of the day, they are sleepy and moody. How are you today? How is it 

going? How are things with you? Ask each other in pairs. 

II. Warming up 

T: What about the man in the photo, how is he doing?  

S: He must be quite well as he is laughing.  

T: Do you know who this man is and can you guess what he is saying and why he is laughing? 

(slide 1) 

Ss: students give their own answers 

1.  

 

T: So, this is Albert Einstein, a famous scientist, known for the developing of the theory of 

relativity. Once he said…(slide 2) 
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2.  

T: Are you good at science? Do you have any difficulties in Maths, Physics, Chemistry, Computer 

studying? 

Ss ‗own answers 

T: Do you know these people? Match the name to the photo (slides 3-4) 

3.  

What are they famous for? 

4.   

 

Ss give their answers  

III. Vocabulary practice 

T: These great men invented the necessary things without which we can‘t imagine our life today 

Let‘s have a look at some of these inventions (slides 5-6) 

Look at the pictures and try to indentify the covered objects 

 

5.              6.   

 

T:  Which of these inventions do you often / never use?  
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Now look at some more devices in ex. 9 (a), p. 86, which of the following do you have in your 

homes?  

1. thermostat 

2. mobile phone 

3. garage door opener 

4. vacuum cleaner 

5. smoke alarm 

6. electric fan 

Ex. 9. (b),  p. 86 – match the prompts to the pictures and make sentences about them. 

a. turn to regular setting/automatically regulate temperature 

b. clean quickly/easy to use 

c. keep room cool/not feel hot on summer days 

d. open door – without leaving car/good in cold wet weather 

e. warn of smoke or fire/wake you up at night if fire breaks out  

f. take it almost everywhere/not miss important calls 

 e.g. You can turn a thermostat to a regular setting to heat your house, moreover, it automatically 

regulates the temperature  

 

IV. Listening 

T: Listen to some people talking about their favourite and the most useful inventions. 

What inventions are they speaking about? (slides 7-8) Listen and say (ex. 12,  p. 88) 

 

7. 

1. What’s the woman’s

favourite invention?

2. What’s the man’s 

favourite invention?

3. What’s the girl’s

favourite invention?

4. What are the most

useful inventions for

the scientist?

What are the most useful inventions?

                8. 

1. What’s the woman’s

favourite invention?

2. What’s the man’s 

favourite invention?

3. What’s the girl’s

favourite invention?

4. What are the most

useful inventions for

the scientist?

What are the most useful inventions?

 

 

T: Read about the most useful invention for this lady. What do you think she is speaking about?      

                          

9. 

Thanks to this invention I have more time

for my family and myself. It does the work I 

can’t stand. I’m sure every modern woman

doesn’t imagine her life without it.

 

 

Yes, she is speaking about the washing machine. Now you will have to do the same, describe  and 

guess the object. 
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10.   

 V. Speaking 

T:  Make two groups, take a card from the envelope, those who have red cards will take your seats 

on the left and the students with the yellow ones-on the right. I‘ll show  the paper with the word 

(modern invention) to one group (the other one can‘t see it), you have to explain the word without 

naming it and  the other group should guess it and so on. Guessing the words you will solve this 

crossword. 

11.  

s
a

a

r

t e l l i t e
i r c gno n d i t i o n i

m i ec r o w a v
sh e a d p h o n e

i nrp t e
ac m e r a

r e m o t e c o n r o lt

 

VI. Speaking 

T: What are the most useful inventions for you?  

 You have to stand in a circle, listen to music and pass the ball, when the music stops, you stop  

passing the ball, the student with the ball must start speaking 

e.g. I can‘t imagine my life without……..because………. 

And then we continue it 

VII. Speaking 

T: So, we‘ve got many things which help us a lot and our life would be much more difficult 

without them.   

You‘ll speak in pairs about different inventions and their roles in our life.  

Firstly, you‘ll make the pairs with the help of the threads (the quantity of the threads depends on 

the quantity of the students. If there are twelve people I need six threads. I hold them with fingers in 

the mid, the students take the ends and then I release the threads, in a such way the pairs are chosen) 

 
You‘ll get the board with the questions and statements, a dice and two counters, you must put the 

counters on the Start square, then you throw the number and move on the board, when you land on a 

square with a sentence on it, you have 
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 to talk about this sentence beginning with the expression for agreeing or disagreeing, the student 

who reaches the Finish square first is the winner (slide 12) 

 

Start

The 

production of 

too many 

useful things 

results in too 

many useless 

people

Computer 

reduces the 

amount of 

leisure time 

people have

Everyone 

should learn

something

about

science

Miss 

a turn

Some people

find that 

science 

books are

inaccessible

and boring

Computers 

are 

problematic

inventions 

but

necessary

Throw

again

People rely

too much

on 

technology

nowadays

Bicycle is

considered 

to be the 

most useful

invention

since 1800

Miss

a turn

Science and 

technology 

have made 

people’s 

lives better

Mobile is a 

thing people 

can’t do 

without 

nowadays

Science and 

technology 

have made 

people’s 

lives worse

Finish

Throw the dice and express your agreement or disagreement

    12. 

- I completely agree 

that…

-I really have some 

strong opinions 

about…

-I am dead sure that…

- It’s quite obvious 

that …

- I agree with the fact 

that…

-I don’t really agree 

that…

- I’m afraid but I can’t 

agree that…

- I don’t really have any 

strong opinions about 

…

- I’m not sure that …

Useful language

 

VIII. Writing 

T: Work in groups, think and write all pluses and minuses of modern technologies. Let‘s make 

groups of four: 1, 2,3,4; numbers one join together, numbers two – together… (slide13) 

    

13.  

Think and decide if the usage of new 

technological advances 

has more pluses or 

it has more minuses

+ -
 

 

 

IX. Speaking 

T: Make a pair with the student who has the same number but from other group, share and 

compare your ideas in pairs, then tell me if the usage of modern technologies has more pluses or 

minuses. Why do you think it has more… (pluses/minuses)?  Which things, gadgets, appliances can‘t 

you imagine your life without? 

 

X. Summing up 

Do modern technologies have more advantages or disadvantages? Can they be harmful? Can they 

be helpful and save people‘s time? Can you imagine your lives without them? 

 

XI. Home assignment 

- to do ex. 2-3 p.40 (WB) 

- to write an article «How the life would be different without computers, smartphones, tablets» 

(підручник Click On 4, Virginia Evans-Neil O‘Sullivan) 
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Мурашко К. Л.,  

учитель французької та англійської мов Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської міської 

ради Чернігівської області 

 

Літній мовний табір:  Le camp d’été 
Проєктна робота 

 

Тривалість проєкту: 1 година 

Тема проєкту: « Bonjour, la France! » - Вітаємо, Франціє! 

Початковий рівень: А1 (4-6 класи) 

Допоміжні матеріали: плакати, фломастери, клей, відео проєктор, фільм: 

https://www.youtube.com/watch?v=V03lRa0lzPU,  круасани. 

 

Опис проєкту  

Мета: 

1. Активізація та поглиблення фонових знань щодо основних туристичних місць та 

пам‘яток Франції. 

2. Удосконалення здатності переносити знання й уміння в нову ситуацію шляхом 

виконання проблемно-пошукової діяльності.  

3. Активізація навичок індивідуальної, парної, групової роботи. 

4. Розвиток навичок креативного та критичного мислення.  

Інтегровані змістові лінії 

Громадська відповідальність: Учень демонструє розуміння цінності культурного 

розмаїття та необхідності жити разом у мирі. Планує краєзнавчу подорож. 

Здоров‘я і безпека: Учень пояснює життєво важливу потребу дотримання правил 

дорожнього руху, поведінки на воді та в інших громадських місцях. Аналізує наслідки 

порушення правил дорожнього руху. 

Кінцевий результат 

Учням пропонують створити постери на теми «Les sites de Paris»»  та «Paris est...» (техніка 

«tautogramme», папір формату А2, постери розміщують у місцях доступних для перегляду). 

Загальні рекомендації щодо проведення проєктної роботи 

Важливо обрати проєкт, який учні зможуть реалізувати з огляду на рівень їхньої мовної, 

мовленнєвої підготовки, часові обмеження та 

очікуваний результат. Слід ретельно продумати та 

забезпечити матеріали для реалізації проєкту, надати 

учням вибір щодо шляхів його реалізації. 

Le camp d’été: Bonjour, la France ! 

Procedure 

Prof: Доброго  дня! Рада вас бачити!  Чи любите 

ви подорожувати? 

Elèves: Так… 

P: Сьогодні ми подорожуватимемо до країни, яка 

зветься … Подивіться навколо себе! Хто здогадався? 

Elèves: … до Франції (Ейфелева вежа – фото на 

стіні). 

Prof: Але, для того щоб подорожувати до країни, бажано знати … Що? 

Elèves: (варіанти відповідей).  

Prof: Правильно, мову країни, до якої ми подорожуємо.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=V03lRa0lzPU
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«Le prénom gestuel»  (un jeu pour le groupe-classe) 

Les participants et le prof se lèvent et constituent un cercle. Le prof avance d‘un pas à l‘intérieur 

du cercle, dit son nom et fait un geste qui le caractérise. Il reprend sa place dans le cercle. Le 

participant qui est à sa gauche avance à son tour, répète le nom du professeur, accompagné du geste 

puis, à son tour, dit son nom et fait son geste, les suivants reprennent les noms associés aux gestes de 

tous ceux qui les précèdent. 

Example : Je m‘appelle... (l‘élève présente son geste) 

Déssinez les smileys! (pour le groupe-classe) 

Pour caractériser sa personalité chaque élève déssine le smiley regardant les examples sur 

l‘écran. Ayant préparé les smiley, les élèves, chacun à son tour, disent leurs prénoms accompagnés  

des  smileys. 

Example : Je m‘appelle ... : avec le smiley dans les mains 

Le passeport de personnalité ci-après  (pour deux  groupes) 
On forme deux équipes. Dans chaque équipe, chacun remplit son passeport mais sans y indiquer 

son nom, puis le donne à l‘enseignant. L‘enseignant donne les passeports des membres de l‘équipe A 

aux membres de l‘équipe B et inversement. Les membres de chaque équipe doivent se mettre d‘accord 

et identifier (à propos des smileys) les titulaires des passeports de l‘autre équipe en un temps limité. 

Ensuite, on met en commun. Chaque titulaire identifié on fait marquer un point à l‘équipe.  

«Bonjour, ça va ?» (un jeu: par deux et pour le groupe-classe) 
Les participants sont disposés en 

cercle, debout. Deux d‘entre eux (situés face 

à face dans le cercle) viennent, les yeux 

fermés, se retrouvent au milieu, se serrent la 

main et se disent « Bonjour, ça va?».  

Nécessaire : 

•les deux participants prennent contact 

par le regard (rester les yeux dans les yeux 

quelques secondes); 

•ils évaluent la distance entre eux et 

l‘endroit de la rencontre; 

•ferment les yeux; 

•préparent leur main tendue; 

•signalent qu‘ils sont prêts. 

Ce travail ne doit pas se faire dans la 

rapidité mais bien dans le contact mental: 

sentir son partenaire s‘approcher. Tout doit 

se passer comme si les personnes étaient 

attirées l‘une par l‘autre. 

Un jeu avec une balle  

Les apprenants sont assis en cercle. L‘un d‘entre eux a une balle, il la lance à un autre et lui 

demande son prénom et dit: «Comment ça va ?». Celui qui reçoit la balle répond, puis lance la balle à 

son tour et ainsi de suite.  

(dialogue-example: − Bonjour,ça va ? 

− Ca va, et toi?  

− Са va.) 

Au rythme de la musique (un jeu pour le groupe-classe) 
Les apprenants circulent dans la classe au rythme de la musique. Quand la musique s‘arrête, les 

apprenants s‘arrêtent et demandent son prénom à l‘apprenant le plus proche et réciproquement. La 

musique reprend et l‘activité se poursuit.  

(dialogue-example: − Bonjour, ça va? 

− Ça va, et toi? 
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− Çа va. 

− Je m‘appelle Katia, et toi ?  

Les sites de Paris (le film «Sous le ciel de France»)  

Prof: Чи знаєте ви ці паризькі місця? (учні дивляться слайди презентації з видами 

Парижу). 

Elèves: вгадують відомі місця Парижу. 

Prof: Подивіться фільм « Sous le ciel de France» та скажіть, які з раніше переглянутих 

місць ви впізнали? 

Elèves: Ейфелева Вежа, Тріумфальна Арка. 

Une lettre à ses amis (5 phrases) - les projets de classe (trois groupes) 
Groupe 1 (écrit une lettre): Хто? Із ким?  Куди? Навіщо? Що цікавого? 

Donner la première et la dernière phrase d‘une lettre et demander d‘écrire une lettre à ses amis 

commençant et se terminant par ces phrases.   

Le debut d‘une lettre: Ми їдемо до Франції. 

La fin d‘une lettre: Чекаємо на вашого листа. Studio de création. 

Groupe 2 (prépare un poster): Плакат із зображеннями столиці Франції. 

Groupe 3 (décrit la France avec les adjectifs commencants par la lettre «k».  

 Imposer la technique du tautogramme: écrire des phrases dont tous les mots commencent par la 

même lettre. Exemple: Tu trouves toujours tout triste !  

Рrof: On a travaillé très bien et fait beaucoup de choses, et c‘est pourquoi les français nous 

avons envoyés le dessert délicieux − les croissants. Bon appétit et au revoir ! 
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З досвіду роботи педагогів 

Грищенко І.В., 

заступник директора Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти 

Чернігівської області  

 

ПСИХОЛОГІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

(з досвіду роботи практичного психолога загальноосвітньої 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів фізико-математичного 

профілю №12 м. Чернігова Чистенко Інни Григорівни)  
 
Завдання сучасної освіти включають (за Жаком Делором) вміння людини пізнавати, 

робити, жити разом, жити. Саме в просторі закладу освіти активізується соціально-

психологічна складова супроводу та реалізації даної освітньої мети.  

Однією з складових успішної роботи практичного психолога з учнівською, 

вчительською, батьківською громадськістю є саме консультативна робота. Психологічне 

консультування прийнято розглядати як одну з трьох можливих спеціалізацій психолога-

практика, поруч із діагностикою та корекцією. 
Психологічне консультування – це вид професійної психологічної допомоги, який 

передбачає надання клієнту необхідної психологічної інформації та створення відповідних умов 

для пошуку шляхів вирішення клієнтом своєї актуальної життєвої проблеми. Слід також 

зазначити, що консультування – це процес, у якому беруть участь двоє людей: один з них – 

консультант (той, хто слухає), інший – клієнт (той, хто розповідає). Як правило, цей процес 

супроводжується особистісним ростом клієнта.  

Психологічне консультування невипадково займає в роботі психолога значне місце, адже 

під час індивідуальної консультації він має можливість персоніфікованого спілкування з 

учителем, дитиною або з батьками з урахуванням особистісної історії свого співрозмовника, 

його індивідуально-психологічних особливостей та конкретної проблемної ситуації, у якій він 

знаходиться.  

Індивідуальний підхід є ефективним для подолання більшості 

проблем в освітньому середовищі, але вимагає дотримання 

відповідних умов. На ефективність консультативного процесу 

впливають як організаційні фактори, так і професійна компетентність 

спеціаліста, його прагнення до самовдосконалення, рольова позиція в 

школі. Саме тому актуальним є практичний досвід, який надасть змогу 

психологам-практикам проаналізувати власні професійні установки та 

алгоритми діяльності, необхідні для ефективного вирішення 

практичних завдань.  

Чистенко І.Г. у своїй практичній діяльності спирається на 

теоретичні аспекти проблеми, детально вивчає наукові джерела та вже 

існуючий досвід роботи із забезпечення якісного ефективного 

психологічного консультування учасників освітнього процесу. 

Досвід ґрунтується на творчому використанні ідей вітчизняних та закордонних 

науковців, психологів: С.В. Васьківська, Р.С. Немов, Р. Кочюнас, І.В. Дубровіної, М.М. Семаго, 

Н.В. Самоукіна; використані результати наукового аналізу праць Л.С. Виготського, І. Беха, 

Е. Фромма. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
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Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів полягає в розробці 

алгоритму первинного інтерв‘ю, яке б передувало проведенню консультативної зустрічі. 

Напрацьовано форми роботи шкільного практичного психолога з формування сприятливого 

середовища для встановлення контакту з дитиною, деталізації запиту, визначення її мотивації. 

Для забезпечення повноцінного і різнобічного розкриття можливостей консультанта та 

клієнта були розроблені методичні рекомендації «Особливості організації консультативного 

процесу практичним психологом в умовах сучасної школи» (затверджено радою методичного 

центру Управління освіти Чернігівської міської ради, протокол № 5 від 14.02.2017 р.). 

Практичне значення досвіду.  

Практичний психолог визначила для себе ряд проблемних питань, вирішення яких 

оптимізує міжособистісну взаємодію в системі «педагог – дитина», «батьки – дитина», «педагог 

– батьки»: 

 Здійснення самоаналізу з метою професійного та особистісного вдосконалення, 

врегулювання власної консультативної діяльності (професійні вимоги; відповідальність, 

компетентність, благополуччя клієнта, конфіденційність) з вимогами «Етичного кодексу 

психолога». 

 Вивчення алгоритмів проведення консультативної зустрічі. 

 Вивчення основних запитів у сфері психолого-педагогічного консультування в закладі 

освіти. 

 Визначення найпоширеніших причин виникнення труднощів у спілкуванні. 

 Дотримання алгоритму консультування та діагностичної бесіди з клієнтом. 

 Вироблення спільних правил поведінки з клієнтом. 

 Виокремлення  скарги клієнта, реорганізація її в «запит».  

 Деталізація та інтерпретація запиту. 

 Здійснення реорієнтації за алгоритмом «з пасивної позиції до активної діяльності».  

 Надання рекомендацій, подальший психологічний супровід та підтримка клієнта. 

Здійснюючи консультативну роботу, практичний психолог вирішувала такі конкретні 

завдання:  

1. Консультувала адміністрацію навчального закладу, вчителів, батьків з проблем навчання 

і виховання дітей.  

2. Проводила індивідуальне консультування дітей середнього та старшого шкільного віку з 

питань навчання, розвитку, проблем життєвого самовизначення, взаємовідносин з дорослими та 

однолітками, самовиховання і т.п.  

3. Сприяла підвищенню психологічної культури педагогів та батьків шляхом проведення 

індивідуальних і групових консультацій, участі в психолого-педагогічних консиліумах, 

педагогічних нарадах, батьківських зборах.  

За ознакою витраченого часу консультування поділялося на: 

 Короткострокове – одно- чи дворазове відвідування клієнтом психолога;  

 Довгострокове – три і більше зустрічі з психологом протягом декількох тижнів чи 

місяців.  

Тривалість одного відвідування – від 30 хвилин до декількох годин. Це залежить від 

обговорюваної проблеми, а також цілей, які необхідно реалізувати. Оптимальна тривалість 

однієї зустрічі – 60 хвилин.  

За ознакою змісту консультації поділялися на: 

 Психолого-педагогічне консультування – надання психолого-педагогічної інформації, 

порад та рекомендацій стосовно педагогічних проблем; проводиться з вчителями або батьками. 

 Психологічне консультування – у зв‘язку з суто психологічними проблемами.  

 Соціально-психологічне консультування – виявлення несприятливих соціальних умов у 

житті клієнта.  
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 Професійне консультування – у зв‘язку з професійним самовизначенням клієнта, 

розробка рекомендацій щодо вибору професії.  

За ознакою побудови консультативного процесу відбувалися: 

 Однофазна консультація – проводилася з одним клієнтом.  

 Двофазна консультація – відбувалася у випадках звернення до психолога, наприклад, 

учителя щодо проблем учня; у таких випадках на першій фазі психолог зустрічається з 

дорослим, а потім – з учнем.  

 Трьохфазна консультація – проводилася у випадках звернення до психолога батьків з 

проханням з‘ясувати психолого-педагогічні проблеми виховання дитини. Психолог 

заслуховувала замовлення батьків (І фаза), потім працював з дитиною (ІІ фаза), і нарешті, 

розробляла рекомендації і адресувала їх батькам або дитині (ІІІ фаза).  

Структура консультативного процесу залежала від різних чинників та складалася  з 

таких етапів роботи:  

1. Підготовка до консультації, що передбачає збір попередньої соціально-психологічної 

інформації про клієнта та налаштування психолога на процес консультування (активізація 

внутрішніх ресурсів, установка на позитивний результат, за необхідності – аутотренінг). 

2. Початок роботи: встановлення консультативного альянсу, робота з емоціями, 

заключення контракту. 

3. Консультативне інтерв‘ю: заслуховування скарги, самодіагнозу та запиту клієнта, збір 

додаткової інформації.  

4. Дослідження проблеми: первинна діагностика проблеми, ідентифікація проблеми, 

висування гіпотез.  

5. Постановка консультативного завдання: формулювання консультативної задачі, 

визначення можливих рішень, прогнозування результатів.  

6. Розв‘язання консультативного завдання: використання різних психотерапевтичних 

технік та методів, інтерпретація результатів та їх повідомлення клієнту, оцінка досягнень та 

зворотній зв‘язок. 

7. Закінчення роботи: узгодження подальшого плану дій, вихід з контакту. 

8. Оформлення протоколу індивідуальної консультації. 

 

Під час проведення консультативної роботи Чистенко І.Г. широко використовувала 

методи пісочної терапії, що дозволяло деталізувати та краще інтерпретувати проблему 

звернення, перетворити її в позицію «запиту». «Пісочні картини» клієнта фіксувалися за 

допомогою фото- та відеоапаратури, що дозволяло порівняти результати проведеної роботи, 

відслідкувати динаміку змін в емоційному стані дитини чи дорослого. 

Критерієм оцінювання результативності консультативної роботи психолога може стати 

поведінка, зміна особистісного налаштування дитини чи дорослого, які пройшли консультацію, 

а також бажання інших учасників освітнього процесу звернутися за допомогою саме до цього 

спеціаліста.  

Той факт, що протягом 2016-2019 років Інною Григорівною було проведено понад 4000 

консультацій, свідчить про високий рівень базової довіри до спеціаліста.  

Детальне ознайомлення з системою роботи практичного психолога, перегляд протоколів 

індивідуальних консультацій учасників освітнього процесу, фото- та відеоматеріалів 

консультацій, бесіди зі здобувачами освіти, членами педагогічного колективу закладу, вивчення 

методичних рекомендацій спеціаліста «Особливості організації консультативного процесу 

практичним психологом в умовах сучасної школи» дають змогу стверджувати, що розроблена і 

впроваджена система консультацій довела поновлення здатності дітей до самодопомоги у 

вирішенні власних життєвих труднощів, підвищення рівня оптимізації міжособистісної 

взаємодії в системі «педагог – дитина», «батьки – дитина», «педагог – батьки». 
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Результати досвіду можуть бути використані практичними психологами для 

консультування дітей, педагогів та батьків з метою розвитку ціннісно-смислової сфери 

здобувачів освіти; підвищення психологічної компетенції педагогів; створення сприятливого 

освітнього простору для формування позитивної «Я-концепції» дітей, посилення мотиваційного 

компоненту їх творчої продуктивної діяльності.  

 
Рекомендована література за проблемою досвіду: 

1. Беррі Д. В. Крос-культурна психологія / Д. В. Беррі, А. X. Пуртинга, М. X. Сігал, П.Р. Дасен. – 

Харків: Гуманітарний центр, 2007. – 560 с. 

2. Лоуэн А. Удовольствие: творческий подход к жизни / А. Лоуэн – М.: Психотерапия, 2008. – 

304 с. 

3. Мэй Р. Искусство психологического консультирования: Как давать и обретать душевное 

здоровье / Р. Мэй – М.: Институт общегуманитарных исследований; Апрель - Пресс, 2010. – 224 с. 

4. Нельсон-Джоунс Р. Теория и практика консультирования / пер. а англ. Е. Волков / Р. Нельсон-

Джоунс. – СПб: Питер, 2000. – 464 с. 

5. Хухлаева О. В. Школьная психологическая служба. Работа с учащимися / О.В. Хухлаева. – 

М.: Генезис, 2007. – 208 с. 

6. Чистенко І. Г. Особливості організації консультативного процесу практичним психологом в 

умовах сучасної школи. Методичні рекомендації / І.Г. Чистенко. – Чернігів: методичний центр 

управління освіти Чернігівської міської ради, 2017. – С.32. 

 

 

 

 

 

 

Барбаш О.П., 

методист відділу виховної роботи і здорового способу життя Чернігівського 

ОІППО імені К. Д.Ушинського 

 

 

ТЕМАТИЧНА КОМПОЗИЦІЯ 

НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І 

ЗАНЯТТЯХ ХУДОЖНЬОГО ГУРТКА 
(з досвіду роботи Пильцової Н.В., учителя Чернігівської  

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19 Чернігівської міської ради) 

 
У сучасних умовах розвитку суспільства, становлення Нової української школи 

Пильцова Наталія Вікторівна, учитель образотворчого мистецтва та керівник гуртка, 

використовує традиційну та інноваційну методику викладання образотворчого мистецтва. 

Сутність даних методик з питань композиції 

Тривалий період у методиці викладання предмета «Малювання» у ХХ ст. тематичне 

малювання було провідною навчальною діяльністю здобувачів освіти. Педагогами та вченими 

створено відповідну систему тематичного малювання (Стебловська Л.П., Кузін В.С.). Учителями 

пропагувався вузький погляд на роль мистецтва, а саме – відображення реальності життя за 

такими темами: 

- «Суспільно-корисна праця і культурний відпочинок людини»; 

- «Життя тварин і турбота людини про них»; 
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- «Зміни пір року і сезонна праця людини»; 

- «Мир на всій землі і дружба народів світу»; 

- «Патріотичний обов‘язок людини в захисті Батьківщини від загарбників». 

Робота над тематичною композицією була систематична, послідовна, наукова та 

включала етапи: 

- підготовчий; 

- формувальний; 

- репродуктивно-виконавський; 

- творчо-пошуковий. 

Підготовчий етап традиційної системи навчання мистецтву 

Щоб успішно навчати тематичному малюванню, учитель повинен знати, який саме обсяг 

умінь і навичок, рівень світосприйняття, обсяг зорової пам‘яті має бути в здобувачів освіти 1-

7 класів.  

На підготовчому етапі необхідно розглянути зміст теми на освітньому рівні (для 

підвищення рівня обізнаності, розвитку розумових здібностей). Художня сторона питання 

вторинна. Етапи уроку стандартні: сприйняття творів мистецтва, обговорення вражень, 

формування художніх понять і суджень, виконання ескізів, начерків.  

Учитель спонукає здобувачів освіти розглядати твори мистецтва з певної теми (праця, 

пора року тощо). У бесіді з тематичного малювання вчитель пояснює учням, що про свої 

враження вони можуть не лише розповісти усно або письмово, а й зобразити їх на малюнку. 

Для цього треба обрати один з найцікавіших епізодів та уявити собі свій майбутній малюнок. 

Завдання щодо всебічного вивчення твору на уроці не ставиться. Здобувачі освіти, на жаль, 

звикають розглядати твори як джерело логічної інформації. Учитель повинен якісно мотивувати 

здобувачів освіти щодо розуміння можливостей мистецтва та вивчення правил створення 

тематичної композиції. 

 

Формувальний етап традиційної системи навчання мистецтву 

Перед учителем ставиться завдання навчити здобувачів освіти певним навичкам і 

прийомам з метою кращого виконання тематичної композиції. Для успішного виконання теми 

бажано, щоб деякі компоненти композиції вчитель малював на класній дошці з поясненням і 

зацікавлював здобувачів освіти. Схеми побудови композиції типові. Зображуваний матеріал мав 

вузький обсяг. Здобувачі освіти використовують запропоновані вчителем схеми побудови 

композиції та елементи композиції за зразками. Технічні моменти виконання роботи 

вирішуються вчителем наочно-динамічно. На наступному етапі вчитель проводить роботу з 

попередження художніх помилок.  

Під час виконання сюжетної композиції на основі спостережень навколишнього життя 

здобувачі освіти вчаться бачити і зображувати природу, життя людей, предмети побуту, 

знаряддя праці та закріплюють набуті вміння передавати форму, пропорції, будову та колір 

натури. 

У процесі тематичного малювання з пам'яті (на основі попередніх спостережень) і за 

уявою здобувачі освіти моделюють певну ситуацію, персонажів малюнка, вирішують 

композицію, використовуючи у творчому процесі замальовки з натури пейзажу, різних 

предметів, людей. Саме в процесі навчання досить активно розвиваються творча уява, зорова 

пам'ять, логічне й творче мислення. 

Успішне виконання ескізів сюжетних композицій також залежить від відповідної 

підготовчої роботи, яка охоплює такі аспекти: 

1. Розуміння завдань у роботі над ескізом сюжетної композиції та розкриття теми 

засобами композиції. Підготовча робота, яка спрямована на розуміння завдань у роботі над 

сюжетною композицією, проводиться у вигляді бесіди про значення тематичного малювання на 

основі спостережень навколишнього життя, а також бесіди про роботу художника над 

картиною. 
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2. Розвиток уяви здобувачів освіти під час спостереження і замальовок  реальної 

дійсності, які необхідні в роботі над сюжетною композицією. Для виконання ескізу сюжетної 

композиції доцільно організовувати спеціальні групові екскурсії або виконувати індивідуальні 

завдання з метою цілеспрямованого спостереження натури (форма, пропорції, конструктивна 

будова, колір). 

3. Активізація творчої уяви здобувачів освіти під час аналізу теми, цікавих замальовок 

до неї, композиційних схем викладача, використання законів, правил, прийомів і засобів 

композиції; демонстрування репродукцій картин та ескізів сюжетних композицій на відповідну 

тему; використання літературних і музичних творів. 

Правильна побудова сюжетної композиції залежить не лише від творчої уяви, а й від 

глибини знань здобувачів освіти та уміння застосовувати їх у творчій роботі (основні закони 

лінійної та повітряної перспективи; правила кольорознавства; основні пропорції конструктивної 

будови людини та тварини, правила та закони композиції). 

Основою реалістичного зображення сюжетної композиції є цілеспрямоване 

спостереження і вивчення навколишнього середовища.  Художник прагне виявити в композиції 

найсуттєвіше та вирішити образ можливостями художніх засобів.  

 

Репродуктивно-виконавський етап традиційної системи навчання мистецтва 

Предметні, просторові, фігурні композиції в 1-7 класах здобувачі освіти виконують, як 

правило, з пам'яті та за уявою, на основі попередніх спостережень, розробок схем, зразків за 

мотивами творів академічного і народного мистецтва. Під час виконання композиції здобувачі 

освіти виконують точний малюнок. Тонкими лініями позначають основні предмети, головне 

зображення за змістом (композиційний центр) виділяють розміром, відповідним розміщенням, 

кольором. Закінчується робота детальним промальовуванням предметів і виявленням кольору.  

Типові помилки здобувачів освіти вчитель узагальнює й пояснює всьому класу. 

Типовими помилками в композиції можуть бути неправильні перспективні зображення дерев, 

дороги, будинків, неправильне розміщення тіней на предметі тощо. Здібніших здобувачів освіти 

вчитель спрямовує до творчого вирішення теми. Вчителеві потрібно звернути увагу на те, щоб 

усі здобувачі освіти продуктивно та творчо працювали. Краще, якщо вчитель не виправляє 

помилки в малюнку здобувача освіти, а допомагає йому самому побачити і зрозуміти та 

виправити. 

Виконуючи програмові завдання на уроках тематичного малювання, здобувачі освіти 

вчаться реалістично передавати свої враження від спостереження дійсності чи прочитаного 

літературного твору.  

Учитель повинен створити ситуацію, щоб здобувачі освіти сміливо, із захопленням 

виконували композицію. Спостерігаючи за самостійним виконанням ними тематичного 

завдання, учитель своєчасними порадами попереджує помилки тих, хто швидко «усе вже 

намалював».  

Після закінчення роботи олівцем здобувачі освіти починають малювати матеріалами 

(графічні, живописні). Учитель нагадує, як користуватися кольоровими олівцями, фарбами і 

пензлем, пояснює, як закінчити роботу в кольорі. Здобувачі освіти, які не встигли домалювати в 

класі, закінчують малюнок удома. Закінчення роботи в кольорі не слід відкладати на тривалий 

час, бо зникне гострота першого враження дітей і вони працюватимуть без належного бажання. 

Закінчені на уроці малюнки деяких здобувачів освіти вчитель аналізує разом із учнями, 

допомагає їм помітити свої помилки, ставлячи відповідні запитання. Таке обговорення привчає 

здобувачів освіти уважніше виконувати тематичні завдання і уникати помилок.  

Найкращі роботи здобувачів освіти вчитель повинен розмістити на змінній виставці, що 

стимулює здобувачів освіти до художньої діяльності і творчості. Такі виставки дають змогу 

учням порівнювати свої малюнки з малюнками товаришів, сміливіше і більш творчо працювати 

в майбутньому над тематичними малюнками та ілюстраціями до літературних творів. 
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В основі занять із сюжетної композиції лежить формування вміння передавати в 

малюнку з пам'яті та за уявою спостереження реальної дійсності, що сприяє більш 

глибокому вивченню життя суспільства. 

Послідовність виконання ескізу сюжетної композиції: 

1. Оголошення теми. 

2. Вибір сюжету. 

3. Уявлення персонажів композиції.  

4. Попереднє компонування сюжету. 

5. Використання попереднього цілеспрямованого спостереження навколишнього 

середовища та замальовування потрібних елементів композиції до неї (дерев, будівель, 

транспорту, тварин, птахів, людей). 

6. Доробка кількох ескізів з теми з використанням попередніх замальовок з натури та 

вибір кращого варіанта композиції. 

7. Побудова основного ескізу сюжетної композиції на великому форматі олівцем. 

8. Виконання ескізу сюжетної композиції в кольорі. 

9. Аналіз сюжетної композиції. 

Обираючи сюжет для тематичної композиції, учитель сплановує виконання роботи, 

враховуючи пори року і свята.  

Сучасний етап розвитку суспільства вимагає від учителя образотворчого мистецтва 

використання інноваційних форм, методів, прийомів роботи, проведення нетрадиційних уроків. 

Одним із ефективних засобів формування цілісного світогляду здобувачів освіти є інтеграція і 

комп‘ютеризація.  

 
Орієнтовні вимоги до обсягу знань, умінь і навичок здобувачів освіти закладів загальної 

середньої освіти на кінець навчального року: 

 

Клас 
На кінець навчального року здобувач освіти в 

композиційній діяльності повинен вміти: 

На кінець навчального року здобувач освіти 

повинен розуміти композиційні терміни і 

поняття: 

5 - вибирати розмір і конфігурацію формату; 

- створювати рівновагу на форматі;  

- виконувати ескіз (лінійний); 

- знаходити рівень лінії горизонту;  

- знаходити розмір предметів  зображення на 

форматі;  

- знаходити і виділяти сюжетно-

композиційний центр; 

- передавати плановість простору; 

- організовувати ритм у композиції;  

- організовувати колірні гармонії в 

композиції; 

- організовувати контраст (нюанс) у 

композиції;  

- організовувати цілісність у композиції;  

- сприймати навчальну постановку 

(натюрморт); 

- користуватися алгоритмом «домінантний 

фрагмент»; 

- виконувати стилізацію в певному форматі; 

- створювати композиції з урахуванням 

особливостей різних видів мистецтва; 

 

- композиція; 

- ескіз; 

- ескіз лінійний; 

- формат; 

- рівень лінії горизонту; 

- плановість простору; 

- цілісність композиції; 

- ритм; 

- контраст; 

- нюанс; 

- сюжетно-композиційний центр; 

- силует; 

- стилізація; 

- навчальна постановка; 

- «домінантний фрагмент»; 

- навчальна постановка (натюрморт); 



2019 Педагогічні обрії № 6 (108) 
 

81 

6 - виконувати пошукові ескізи компоновки 

(натюрморт, пейзаж, портрет); 

- виконувати конструктивні композиційні 

схеми;  

- виконувати ескіз композиції в заданому 

форматі; 

- організовувати сюжетно-композиційні 

зв‘язки; 

- застосовувати «монтажний принцип»; 

- сприймати правило «золотого перетину»;  

- організовувати центричну композицію 

(портретний характер); 

- організовувати фризову композицію 

(просторовий характер);  

- організовувати фігурну композицію 

(людина, тварина), враховуючи масштабність і 

пропорції; 

- організовувати декоративну композицію; 

- передавати напрям руху у фігурних 

композиціях; 

- сприймати навчальну постановку (портрет); 

- володіти правилами лінійної і повітряної 

перспективи; 

- передавати засобами світлотону та колірних 

відношень цілісність групи предметів, їх об'єм, 

освітленість (натюрморт, пейзаж); 

- композиційна схема; 

- пошуковий ескіз; 

- компоновка; 

- сюжет; 

- мотив; 

- сюжетно-композиційний центр; 

- «монтажний принцип»; 

- динаміка; 

- статика; 

- картон; 

- етюд; 

- гармонія; 

- фактура; 

- масштабність; 

- пропорційність; 

- засоби світлотону; 

- колірні відношення; 

- напрям руху у фігурних композиціях;  

- центрична композиція; 

- фризова композиція; 

- робота з натури (портрет); 

7 - виконувати ескіз (тоновий, кольоровий);  

- використовувати правило «золотого 

перетину»; 

- виконувати ескізи композицій різних 

стильових напрямів (оп-арт, абстракціонізм, 

модернізм);  

- знаходити рух погляду глядача в композиції; 

- передавати стан руху та спокою; 

- виконувати стилізацію (предметів 

натюрморту і пейзажу, фігур людей і тварин) в 

певному форматі (квадрат, прямокутник, 

коло); 

- створювати ескізи архітектурних проєктів, 

інтер‘єрів; 

- розробляти ескізи вишивки з урахуванням 

традиційних орнаментів та символіки 

кольорів;  

- розуміти роль контуру у творах 

монументального живопису (розпис, мозаїка, 

вітраж, фреска); 

- створювати ескізи одягу; 

- розробляти ескізи для різних видів 

поліграфічної продукції (плакат, емблема, 

логотип, книга, екслібрис, етикетка, банер); 

- розуміти композиційне рішення писанки. 

- «золотий перетин»; 

- знак-символ; 

- алегорія; 

- стилізація;  

- ескіз тоновий; 

- ескіз кольоровий; 

- стильові напрями мистецтва (оп-арт, 

абстракціонізм, модернізм); 

- архітектурний проєкт; 

- проєкт інтер‘єру; 

- поліграфічна продукція (плакат, емблема, 

книга, логотип, екслібрис, банер, етикетка); 

- монументальний живопис (розпис, мозаїка, 

вітраж, фреска). 

 

Дотримання композиційних правил допомагає досягти відповідних результатів, веде до 

вершин майстерності. 
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Знання прийомів, правил і закономірностей композиції допоможе зробити малюнки 

виразнішими, але ці знання не самоціль, а лише засіб, що допомагає досягти успіху. Педагог 

Пильцова Н.В. наголошує, що вчитель повинен наочно представити здобувачам освіти декілька 

художніх технік для виконання завдання. Саме розмаїття традиційних та новітніх художніх 

технік є основою формування художнього мислення, зображального підходу до виконання 

завдання учнями. Якщо обмежити тільки однією технікою учня, у нього виникає стисле 

художнє мислення, мінімум творчості. Даний підхід обґрунтований лише під час суто 

навчальної роботи, спрямованої на отримання академічних художніх навичок. Такі уроки 

можуть займати менший обсяг навчальних завдань.  Учитель повинен не забувати, що заклад 

загальної середньої освіти надає обмежений умовами обсяг художніх теоретично-практичних знань 

у рамках 1 година на тиждень, 34-35 годин на рік. Не треба переобтяжувати здобувачів освіти 

на кожному уроці новою темою та змушувати виконувати нові роботи. Більш ретельний підхід 

до композиції під час будь-яких практичних робіт є необхідною умовою для покращення стану 

викладання предмета «образотворче мистецтво». 

Але всі закони створення художньої роботи ніколи не зможуть замінити творче «я». 

Творча думка, осяяння – первинні. Потім з'являється твір, а пізніше – теоретичне 

обґрунтування, «школа». Такий багатовіковий процес творчого пізнання. Якщо розглянути на 

історичній вертикалі розвиток того чи іншого виду мистецтва, можна звернути увагу, що за 

творчим злетом дуже часто йде період застою або навіть падіння, у процесі якого активно 

ведеться робота з опрацювання попередніх досягнень, створюється теоретична база, 

виявляються закономірності, які підготовлюють наступний підйом. 

 

Творчий та досвідчений педагог Пильцова Наталія Вікторівна створює умови для 

розвитку творчих здібностей здобувачів освіти, логічного мислення засобами творчих 

композицій. Досвідом роботи з організації та проведення уроків образотворчого  мистецтва та 

гурткової роботи педагог щиро ділиться, на різноманітних заходах розповсюджує цікаві 

напрацювання, підходи до методики викладання предмета та особливостями роботи з дітьми 

шкільного віку.  
 

 

 

 

 

Хлопіна Ж. Ф., 

методист відділу виховної роботи і здорового способу життя ЧОІППО імені К.Д. Ушинського 

 

 

Крок до майстерності 
 

Протягом багатьох років позашкільні навчальні заклади виконують важливі 

організаційно-методичні функції і розвивають у дітей уміння та навички, забезпечують потреби 

особистості у творчій самореалізації, інтелектуальному, духовному та фізичному розвитку. В 

наш час все більшого значення набуває здатність дитини генерувати ідеї, застосовувати знання 

й уміння в новій ситуації. Сьогодні існує реальна потреба суспільства в інтенсивному розвитку 

інтелектуального потенціалу кожної дитини. 

Сучасний позашкільний заклад якраз і є тією установою, яка задовольняє інтелектуальні 

потреби дитини, розвиває її творчий потенціал, сприяє вибору майбутньої професії. 

Позашкільний заклад — це складний механізм, від злагодженої роботи якого залежить стан 
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вихованців і педагогів. Важливу роль в організації освітнього процесу закладу позашкільної 

освіти, роботі з дітьми, співпраці з педагогами закладів загальної середньої освіти та батьками 

відіграє компетентна, креативна особистість керівника гуртків. 

Із упровадженням концепції Нової української школи зростають вимоги і до 

позашкільної освіти як одного з соціальних інститутів, створених для дітей, їх навчання, 

виховання і розвитку. Новий Закон «Про освіту» дає цілий спектр нових можливостей, зокрема, 

і для розвитку позашкільної освіти, адже вона більш вільна за своєю сутністю, тому в її межах 

активніше реалізуються нові сучасні освітні підходи. 

Основна мета діяльності керівника гуртка створити найбільш сприятливі умови для 

розвитку особистості, навчити кожну дитину самостійно мислити, креативно підходити до 

розв‘язання проблем і завдань, формувати творче мислення учнів, підвищити мотивацію 

здобуття знань, сприяти розвитку інтелектуальних здібностей. Компетентності керівника гуртка 

є складовою його педагогічної діяльності. Рівень діяльності сучасного керівника гуртка 

оцінюється за такими критеріями: 

- теоретичні надбання; 

- вивчення і запровадження в роботі досвід педагогів новаторів; 

- створення особистої авторської методики; 

- використання в навчально-виховному процесі педагогічних інновацій. 

Водночас, керівник гуртка повинен оволодівати всіма педагогічними компетентностями, 

доносити до вихованців знання в такому вигляді й за допомогою таких технологій, щоб той міг 

користуватися ними в реальному житті. Сучасна освіта вимагає пошуку нових форм взаємодії 

учасників процесу навчання.  

Залучення педагогів до участі в різноманітних конкурсах, проєктах, експериментах, до 

написання авторських програм, методичних розробок, статей, посібників та публікацій є 

безпосереднім виявленням педагогічного потенціалу творчого керівника гуртка. 

Головним завданням керівника гуртка є оволодіння передовими технологіями навчання і 

виховання. 

З метою підвищення якості, удосконалення змісту позашкільної освіти в січні-лютому 

2019 року проведено ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» в 

номінації «Керівник гуртка-2019»» за художньо-естетичним, туристично-краєзнавчим, еколого-

натуралістичним, дослідницько-експериментальним та військово-патріотичним напрямами 

позашкільної освіти. 

Традиційно в районах та містах  керівники гуртків пройшли конкурсні випробування, а 

на обласний етап Конкурсу надійшли матеріали переможців конкурсу за номінаціями. 

Кожен конкурсант ознайомив членів журі з презентацією «Моє педагогічне кредо» і 

продемонстрував власну педагогічну майстерність у відеоматеріалах під час 20-хвилинного 

фрагменту заняття. Цікаві й динамічні фрагменти, оригінальна тематика занять, фахова 

майстерність освітян дали змогу визначити переможців. 

Члени журі відмітили підготовку, креативність, високу професійну майстерність 

педагогів-позашкільників, їхнє вміння спілкуватися з дітьми. Також важливу роль у визначенні 

переможців відіграло доцільне використання наочності, методів і форм роботи з дітьми. 

Переможцями обласного етапу Конкурсу стали: 

 у номінації «Керівник гуртка військово-патріотичного напряму позашкільної 

освіти» Миронова Лідія Миколаївна, керівник гуртка Деснянського позашкільного навчального 

закладу «Центр творчості дітей та юнацтва» Деснянської селищної ради;  

 у номінації «Керівник гуртка художньо-естетичного напряму позашкільної освіти» 

Сидоренко Лариса Леонідівна, керівник гуртка Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької 

міської ради; 
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 у номінації «Керівник гуртка еколого-натуралістичного напряму позашкільної 

освіти» Зенченко Арина Анатоліївна, керівник гуртка комунального закладу «Чернігівська 

обласна станція юних натуралістів»; 

 у номінації «Керівник гуртка туристично-краєзнавчого напряму позашкільної 

освіти» Прима Олег Леонідович, керівник гуртка комунального закладу «Центру дитячої та 

юнацької творчості» Варвинської селищної ради. 

 

Переможцями Всеукраїнського конкурсу від Чернігівської області стали Сидоренко 

Лариса Леонідівна, керівник гуртка Центру творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради, 

Зенченко Арина Анатоліївна, керівник гуртка комунального закладу «Чернігівська обласна 

станція юних натуралістів».  

У місті Києві з 4 по 6 червня 2019 року 

проходив ІІ очний тур ІІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу педагогічної майстерності «Джерело 

творчості» в номінації «Керівник гуртка – 2019». 

До фіналу дійшли (в секції декоративного та 

образотворчого мистецтва) керівники гуртків шести 

областей: Сумської, Одеської, Запорізької, 

Кіровоградської, Чернігівської та Хмельницької. 

Чернігівську область представляла Сидоренко 

Лариса Леонідівна, керівник гуртка, методист 

Зразкового художнього колективу студії 

образотворчого  мистецтва «Палітра» ЦТДЮ 

м. Прилуки. 

П‘ятого червня на базі закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів школи №1, 

Шевченківського району м. Києва відбулось, на конкурсній основі, проведення фрагменту 

заняття (25-30 хв.), з яким  знайомимо. 

На занятті були присутні 10 дітей середнього шкільного віку, 5 членів комісії та 

конкурсанти – керівники гуртків.  

 

Тема. Морський пейзаж у техніці кавового живопису. 

Мета: 

Навчальна: ознайомити учнів із видами пейзажу; навчити відтворювати плановість 

розміщення об‘єктів у просторі; малювати морський пейзаж у техніці кавового живопису. 

Розвиваюча: розвивати естетичний смак, уміння аналізувати твори образотворчого 

мистецтва, формувати уявлення про морські краєвиди (марину), ознайомити з творчістю 

І.К.Айвазовського. 

Виховна: прищеплювати зацікавленість творами образотворчого мистецтва. Виховувати 

естетичне сприйняття  оточуючого середовища;   

Домінуюче навчальне завдання: вчити дітей створювати  пейзажну композицію в техніці 

кавового живопису. 

Супутні проблеми: вдосконалення навичок роботи з кавою. 

Словникова робота: марина, мариністи.  

Художні матеріали: аркуш паперу, олівець, гумка, пензлі, палітра, склянка з водою, 

кавовий розчин, вологі серветки. 

Дидактичний матеріал: зразки дитячих робіт, кросворд, таблиця послідовного 

зображення морського пейзажу, презентація «Мелодія моря» з репродукціями картин 

І.К.Айвазовського, хвилинка релаксації, робота вчителя. 

Методи навчання: демонстрація, пояснення, розповідь, бесіда. 
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Хід заняття 

 

Доброго дня діти! Мене звати Лариса Леонідівна. 

Сьогодні ви мої вихованці – тож давайте плідно попрацюємо зараз! 

- Згодні? 

І. Активізація уваги вихованців, організаційний момент. 

Доброго всім настрою,                               

Доброго всім дня.                                       

Тож давайте розпочнемо  

Наше заняття. 

Візьми собі за правило 

Думай, міркуй, твори - 

Розум та фантазію 

На занятті прояви ! 

 

ІІ. Організаційний момент 

Сіли всі рівненько, підготувалися до заняття. 

Для того щоб навчитись малювати - 

Ви повинні старанно навчатись. 

Адже важливі такі моменти 

Як матеріали та інструменти. 

Що треба на заняття брати, 

Щоб гарно нам навчитись малювати ? 

І щоб робота кожної дитини 

Поважно називалася б — картина! 

 

Які художні матеріали лежать у вас на столах: аркуш паперу, простий олівець, гумка, 

пензлики, склянка з водою, палітра.. 

На занятті нам будуть потрібні: голова – ми будемо думати, очі – будемо дивитися, 

вуха – слухати, губи – будемо говорити, посміхатися, відповідати; руки – будемо творити дива 

– малювати  

І всі разом – дружно й плідно працювати.  

- Ви згодні? 

Пропоную вам розгадати кросворд та дізнатися, що саме ми будемо малювати.   

 

КРОСВОРД «Пейзаж» 

 

    1.П       

   
2. 

       
3. 

          

  
4. 

        

   
5. 

       

    
6. 

      
 

1. Інструмент художника-живописця. (Пензлик). 

2. В якому місті народився і створив свої найкращі картини І. К. Айвазовський? (Феодосія). 

3. Де зберігаються найвидатніші твори мистецтва? (Музей). 

4. Жанр образотворчого мистецтва, ілюстрації до казок (Казковий).  

5. Вид образотворчого мистецтва, основним художнім засобом якого є крапка, штрих, лінія. (Малюнок). 

6. Вид образотворчого мистецтва, основним художнім засобом якого є колір (Живопис). 

 

Яке слово можна прочитати по вертикалі? (Пейзаж)  
Що воно означає?   (Зображення природи). 
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Якщо бачиш на картині намальована ріка, 

Чи берізка в платті білім, чи хмаринка здалека, 

Чи засніжена рівнина, або човник, чи шалаш, 

То, звичайно, ця картина називається  (пейзаж).                 

А як називають художників, що пишуть пейзажі? (Пейзажисти). 

 

Для кожної людини земля, на якій вона зростала, де пройшло її дитинство, найбільша 

цінність. Природа – це книга мудрості! Прочитати цю книгу допоможе нам пейзаж. Він 

зображує природу і тому може відкривати цей казковий, таємничий світ, допомагає зрозуміти й 

побачити його красу.   

Слово «пейзаж» французького походження, воно означає місцевість, краєвид. 

Виникненням такого жанру образотворчого мистецтва ми завдячуємо художникам Китаю. Саме 

там художники вперше почали зображати тільки гори та ріки, відображаючи красу 

навколишнього світу. Тоді як в інших країнах пейзаж був тільки другорядною складовою 

картини. 

Майстри пензля, які творять у цьому жанрі звуться пейзажистами. 
— А чи звертали ви увагу на те, що кожний художник-пейзажист захоплюється і 

зображає тільки певні пейзажі? Хтось милується гірськими краєвидами, а хтось не може 

відвести погляду від могутніх дерев, комусь до вподоби розбурхане море,… 

— Усі художники поділяють пейзажі на певні види. 

Ознайомитися з цими видами ви можете на екрані 

 
 

- Як ви зрозуміли, пейзажі бувають різні. А зупинимося ми, сьогодні, на морських 

пейзажах, де зображено море, їх ще називають мариною, а художників, що їх пишуть 

мариністами. 

Серед великих мариністів є і наш земляк, феодосієць, Іван Костянтинович Айвазовський 

(на екрані ви можете переглянути його роботи). 

Багато хто з вас відпочивав на морі, бачив як розбиваються морські хвилі об берег, яким 

бурхливим, грізним, гнітючим воно буває в негоду, та спокійним, лагідним, привітним у ясну 

погоду. 

Пейзаж для художника – не фотографічне відображення побаченого, а можливість 

передати в картині своє враження, настрій.  

- Сьогодні у нас незвичайне заняття. І для нашої творчості знадобиться кава 

змішана з щіпкою фантазії, долею допитливості та великим бажанням творити. 

Так, так, вам не здалося, саме кава, бо я пропоную вам зануритися у світ сучасного 

мистецтва cоffee-art, або світ кавового живопису. Недивно, що кава привернула до себе увагу як 

художній матеріал, адже відомі такі статистичні дані: щороку людство випиває більше 

чотирьохсот мільярдів чашок цього напою! Відомий австрійський композитор, диригент і 

скрипаль Йоганн Штраус говорив: «Для натхнення мені потрібні тільки розкритий рояль, тиша і 

чашка кави. Із запаху кави народиться музика, тиша дозволить її почути, а рояль втілить у 

життя». 

Кавова техніка малювання в Україні тільки зароджується, але вона надзвичайно 

популярна у світі. У Європі майстер-класи на яких малюють кавою використовують як один з 

видів арт-терапії. Таке мистецтво дозволяє висловити свої емоції, почуття в малюнку, а 

приємний аромат кави – аромо-терапія – заспокоює та надихає. 
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Перш ніж розпочати практичну роботу згадаємо правила техніки безпеки /на 

екрані/ 

Цікаві моменти з історії про каву. В Україні кава з’явилась завдяки Богдану 

Хмельницькому, він привіз її з турецького полону, де вперше скуштував. 

За іронією долі помер він також від кави – в яку його вороги підсипали отруту, а 

кава,  як відомо, нейтралізує запахи. 

Виконання практичного завдання, інструктаж до роботи 

Ви створите незвичайний малюнок, а головне – отримаєте позитивні емоції. Кава не 

тільки незвичайний матеріал для малювання, а й екологічно чистий продукт. Кожна кава дає 

різні відтінки. Кавою легко малювати, тому що ніколи не схибиш з гармонією кольорів, 

основою кавових шедеврів є один колір з багатьма відтінками. Це нагадує нам техніку грізаль. 

Необхідні матеріали /на екрані/ 

Слід зауважити, що кавою малюють на акварельному папері, краще вибирати цупкий, а 

ось пензлики підходять будь-які натуральні або синтетичні, широкі – для фону, тоненькі – для 

дрібних деталей.  

Каву можна використовувати мелену, міцно заварену. Але я віддаю перевагу розчинній. 

Саме розчинна дозволяє отримати насичений, майже чорний тон, і це робить малюнки 

контрастними, від самих світлих відтінків до глибоких, темних акцентів. Вода звичайна чиста 

потрібна як для приготування кавового розчину, так і для миття пензликів у процесі малювання. 

Ваніль, корицю, цукор можемо використовувати як присипку по вологому, затонованому 

кавою папері. 

Удосконалювати малюнок можна постійно, а непотрібні елементи легко змиваються 

вологим пензлем. 

Ви можете переглянути дитячі малюнки  /на екрані/ 

 

Дитячий вернісаж
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Етапи виконання роботи /на екрані/ 

Демонстрація послідовності зображення морського пейзажу: 

Практична робота

1. 2.

3.

 
Візьмемо аркуш паперу в горизонтальному положенні. Оберемо мотив композиції. 

1. Ескіз малюємо, легенько не надавлюючи, простим олівцем 

а) визначимо лінію горизонту, (нагадаю, що вона може бути низька, середня, висока) 

проводимо лінію з ліва на право по середині аркуша, відмічаємо загальну лінію скал, площину 

моря та берега; 

б) детально промальовуємо передній план, дрібні елементи за правилами лінійної 

перспективи; 

в) додайте другорядні елементи. 

г) тонування світлих елементів; нанесення темних плям; деталізація. 

 

3. Виконання роботи. 

4. Закінчення роботи, промальовок дрібних 

елементів переднього плану – посипання окремих 

частин цукром, корицею або ваніллю. 

 

 

Заняття закінчується демонстрацією та 

аналізом дитячих робіт. Інтерактивний прийом 

«Мікрофон» допоміг дізнатися наскільки цікаво 

було дітям на занятті, чому навчилися, що нового 

дізналися, що здивувало. 

Малювання кавою дітям сподобалось. Всі 

отримали позитивні емоції та незабутні враження, а 

в кабінеті, ще довго був аромат цього благородного 

напою. Свої роботи діти залюбки забрали додому. 

Сидоренко Лариса Леонідівна нагороджена Дипломом МОН України за зайняте ІІІ місце 

у Всеукраїнському конкурсі «Джерело творчості», номінація «Керівник гуртка - 2019». 

 

Видатний педагог Василь Сухомлинський сказав: «Хороший учитель передає свої знання 

іншим, кращий – вчить, а найкращий спонукає до творчості». Тож нехай розвиток дитячої 

творчості буде надійним дороговказом у роботі педагогів-позашкільників. 


