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Опис досвіду роботи над проблемною темою 
«Дослідницько-пошукова робота на уроках 

світової літератури» вчителя світової літера-
тури  Барвинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  

Калінченко Тетяни Миколаївни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація дослідницької діяльності, або проблем-

но-пошуковий метод, проблема не нова: вона пройшла 

довгий час випробувань у педагогіці. Чи не перший її по-

рушив давньогрецький  філософ Сократ, його « Досліджує-

мо!» визначило подальші підходи до вивчення суті явищ 

минулого і сучасного. Ідею дослідницької діяльності підт-

римував відомий вчений-методист В.Я. Стоюнін, також цю 

проблему розглядали М. Соколов, М. Рибникова, В. Голуб-

ков та ін. 

 Актуальність даної теми полягає в тому, що су-

часна школа вимагає, щоб на зміну пасивному учню при-

йшов новий – активний суб’єкт, що володіє умінням само-

стійно здобувати знання. 

Саме застосування дослідницької методики на уро-

ках розвиває в учнів уміння та навички, необхідні для роз-

в’язання нестандартних завдань, скеровує дітей на самос-

тійний пошук шляхів з’ясування істини, дозволяє їм відчу-

ти себе дослідниками, першовідкривачами. Така людини 

краще підготовлена до життєвих реалій. 

 

Дослідницька робота на уроках світової літератури 

передбачає такі напрямки: 

 - читацький ( робота над текстом); 

 - біографічний; 

- літературознавчий; 

 - творчий; 

 - історичний; 

 - перекладознавчий; 

 - мистецтвознавчий; 

- культурологічний; 

- краєзнавчий; 

-  бібліографічний. 

Психолого-дидактичні та методичні умови впрова-

дження дослідницьких технологій: 

- атмосфера співробітництва, поваги до думки 

іншого, довіри до вчителя; 

- врахування вікових особливостей учнів, індивіду-

альних інтересів і здібностей учнів; 

- створення проблемної ситуації на основі усвідо-

млення суперечностей між уже набутими знаннями і 

тим, що уже має бути засвоєно. 

Умовно весь процес дослідницько-пошукової робо-

ти можна поділити на три етапи: створення необхідної 

мотивації; постановка проблеми, початок розв’язання; 

розв’язання завдань; підбиття підсумків. 

 

Як молодий педагог, я зіткнулася з проблемою неса-

мостійності учнів, їхньою боязкістю не наслідувати вчите-

ля, неспроможністю мати на все свою думку, тому у  своїй 

педагогічній діяльності особливу увагу звертаю на те, щоб 

не бути основним джерелом знань для учнів. Маю думку, 

що педагог – це організатор, координатор, колега, інколи 

навіть просто консультант. 

Вважаю, що однією з головних умов виховання чи-

тача – творчої, компетентної, самостійної особистості – на 

уроках  світової літератури стає організація пошуково-

дослідницької діяльності учнів. 

Звісно, організувати дослідницьку діяльність немо-

жливо без оволодіння учнями навичками самостійної робо-

ти, до якої привчаю учнів уже з 5 класу. Завдяки самостій-

ній роботі у моїх вихованців формується вміння здійсню-

вати самоконтроль, аналізувати підсумки, порівнювати 

результати з поставленими завданнями, вміння самостійно 

формулювати запитання та знаходити відповіді на них.  

 

На уроках  світової літератури найчастіше викорис-

товую такі методи і прийоми самостійної роботи: 

пошуково-випереджувальні завдання; 

складання схем, таблиць, опорних конспектів; 
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проблемні запитання; 

завдання творчого характеру ( інтерпретація твору). 

Під час самостійної роботи має місце робота в групах, робота в парах, адже цей етап передбачає процеси взаємо-

допомоги і взаємонавчання. 

Дослідницько-пошукова робота ґрунтується на принципі проблемності, а в його основі – метод створення про-

блемних ситуацій, формування проблем, підведення учнів до проблеми. 

Часто дозволяю собі ставити питання уже в темі уроку. Наприклад, «Грегор Замза. Хто він?  Комаха чи люди-

на?», « Доріан Грей. Красивий чи потворний герой?». 

Цікавими, на мою думку, і такими, що активізують пошукову діяльність учнів, є епіграфи до різних тем. Напри-

клад: 

« Життя коротке – мистецтво вічне»                              О. Вайльд 

«Хай згине навік між богів і людей ворожнеча»             Гомер 

«Запитуй про мене лише у моїх книг»                           Д. Кіплінг 

Серед умов організації дослідницької діяльності варто відзначити створення так званого « духу дослідження» у 

навчанні. Для цього використовую такі прийоми: 

Інтригуючий початок уроку: 

а) урок про Оноре де Бальзака розпочинаю розповіддю про життя письменника в Україні; 

б) урок про Віктора Гюго – історією написання роману « Собор…». 

2. Полемічний характер викладу матеріалу, контрастне зіставлення аргументів: 

а) « Чи потрібні сьогодні Дон Кіхоти?»; 

б) « Злочин чи подвиг вчинив Прометей?». 

3. Зіставлення твору з його екранізацією, постановкою на сцені. 

Дослідницько-пошукова робота приваблива тим, що може бути використана на всіх етапах уроку. Наприклад, 

при вивченні нового матеріалу часто використовую такі методи і прийоми дослідницької роботи: 

біографічна довідка; 

складання хронологічних таблиць; 

складання плану; 

складання есеїстичного портрету письменника; 

психологічне дослідження; 

рольова гра; 

практична робота; 

журналістське розслідування; 

проблемна лекція. 

На етапі закріплення знань особливе місце мають: 

евристична бесіда; 

бліц-опитування; 

психологічна характеристика; 

цитатна характеристика; 

складання словесного портрету; 

усне малювання; 

літературна дискусія; 

дидактична гра; 

стилістичний рейд; 

поетичне інтерв’ю. 
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На узагальнюючо-контрольному етапі використовую такі методи і прийоми дослідницької роботи: 

складання узагальнюючих таблиць; 

робота з критичними статтями; 

компаративне порівняння; 

написання творчих робіт; 

публічний виступ; 

асоціативне гроно; 

літературна конференція. 

Вчитель – це людина, яка знаходиться у постійному пошуку. 

Проблемна тема, над якою я працюю, не дозволяє стояти на місці. Тому все частіше звертаюся до нетрадиційних 

форм проведення уроків, які намагаюся розробляти самостійно, і форму проведення, відповідно, теж обираю сама. 

За три роки педагогічної діяльності мною було розроблено і проведено: 

урок-круглий стіл; 

урок-гороскоп; 

урок-ретроспекція; 

урок-суд; 

урок-подорож; 

урок-літературна кав’ярня; 

урок-психологічна розвідка. 

В 10-11 класах найулюбленішою формою проведення занять є урок-круглий стіл та урок-психологічна розвідка. 

Адже 16-17 років – це той вік, коли вже час не лише заглиблюватися в сюжет літературного твору, а й у душевні 

переживання, думки, потаємні мрії літературних персонажів. 

При вивченні творів Оноре де Бальзака, Стендаля, Франца Кафки часто пропоную учням проникнути у твір і 

«розчинитися» в ньому завдяки   психологічній розвідці. Складається вона із трьох етапів психологічного сприйняття 

твору: 

співпереживання; 

потрясіння; 

катарсису. 

На таких уроках дозволяю собі познайомити учнів із деякими психолого-літературними методиками, такими як: 

«Влучний кольорозвук»; 

«Чотири стихії порівнянь». 

Методика « Чотири стихії порівнянь» цікава тим, що з її допомогою учні мають можливість прирівняти певний 

персонаж до однієї з чотирьох стихій – вітру, води, землі, вогню. Це розвиває асоціативне мислення, творчу уяву та діє, 

як певна психологічна розрядка. 

Важливе місце на моїх  уроках  світової літератури  займає КАМ (конкурс акторської майстерності). 

Вивчаючи той чи інший твір, дуже добре не лише перевірити, як учні знають зміст, а й те, як вони уявляють пев-

ний персонаж, його поведінку в різних ситуаціях. Тому КАМ – це можливість учнів створити власну інтерпретацію, 

власну інсценізацію та  власне театральне дійство.  

Наприклад, інколи, щоб змінити одноманітність роботи на уроках повторення, пропоную учням прочитати напа-

м’ять вірш, який щойно вивчили, як: 

- хор духовної семінарії; 

- хор Збройних Сил України; 

- хор дитячого садочка. 
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Позакласна робота – чи не єдине і найбільше джерело мудрості та професіоналізму вчителя. 

У цьому напрямку велику увагу приділяю  літературним програмам. Це своєрідне дійство, розраховане на учнів 

певного віку, яке триває 1,5-2 години. Різниця між програмою і грою в тому, що програма передбачає чітке чергування 

розумового, фізичного, акторського, пошукового навантаження. Тут мають місце завдання на логіку, швидкість, витри-

мку і, звичайно ж, КАМ – невід’ємний атрибут кожної програми. 

Програма передбачає наявність команд. Скеровує цей процес  ведучий або ведуча. Кожне дійство спрямоване на 

те, щоб виявити переможця – розумника чи актора. 

У фіналі – обов’язкове нагородження учасників. Також можливий концерт із елементами КВК. 

Мною було розроблено і реалізовано такі програми: 

Літературна програма «Хрестики-нулики»; 

Літературно-мовна програма «Від мови до літератури через КАМ»; 

Літературно-економічна програма «Я знаю все про Джека Лондона». 

Серед виховних заходів можна виділити такі: 

«Такий чарівний і ніжний вальс»; 

«Валентин шукає Валентину»; 

«Така чарівна і ніжна Франція»; 

«Проблемні діти – не проблема»; 

«Батьківщина у тебе одна»; 

«Без троянд на побачення – ні!»; 

«Квіти - моя червоно-блакитна доля»; 

«Мамо, мамо, до тебе горнуся»; 

«Барвинівка моя – земля моїх батьків»; 

«Шкільне самоврядування – запорука успіху навчального процесу». 

Проблемно-пошуковий метод навчання дає можливість урахувати індивідуальні  особливості учнів, сприяє їх 

художньому розвитку. Дослідницька діяльність відкриває широкі перспективи і перед учителем, і перед учнем. Адже 

дає простір для творчості. А це, в свою чергу, виховує любов до книги, до справжнього мистецтва, яким є література.  

Сподіваюся, що моя педагогічна діяльність різнобічна й цікава. Бути вчителем для мене – не тільки сьогодні, а й завтра 

і завжди. 

Живу і працюю не для  свого кар’єрного росту, а для добра дитини. 

І я глибоко переконана, що кожна маленька дитина гідна трьох основних речей – уваги, терпіння і часу. Чи отри-

має вона все це у школі – залежить, у першу чергу, від вчителя. 

 

 

Олександр Блок – найвидатніший поет   російського символізму 

Мета уроку: 

- познайомити учнів із геніальною лірикою Олександра Блока, відтворити цілісну картину його життя і творчос-

ті; поглибити знання з теми: символізм, його риси; 

- розвивати духовно багатих, комунікативно зрілих, творчих особистостей учнів; 

- виховувати шанобливе ставлення до видатних поетів та їх творчості. 

Обладнання: роздруківки віршів, таблиця « Риси символізму»,  портрет Олександра Блока, магнітофон. 

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. 

Форма проведення: круглий стіл. 
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Хід уроку 

І. Вступне слово вчителя                              

Під легку класичну музику вчитель читає вірш Блока 

« Хочу всегда смотреть в глаза людские…» 

Хочу. 

Всегда хочу смотреть в глаза людские. 

И пить вино и женщин целовать. 

И ласкою желаний полнить вечер. 

Когда жара мешает днем мечтать. 

И песни петь. И слушать в мире ветер… 

 

Прекрасна, милозвучна лірика. Тонкі відчуття, палкі почуття. Слухаєш, вслухаєшся і розумієш: так написати 

міг тільки Олександр Блок. 

ІІ. Повідомлення теми, мети уроку. 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності 

3.1. Слово вчителя 

Поезію Олександра Блока не можна не чути, не бачити, її просто не можна не вчити і не аналізувати. 

Сьогодні на уроці ми спробуємо проаналізувати поезію Олександра Блока крізь призму символізму і довести її 

приналежність до символістської. 

А для того, щоб нам було краще працювати, ми обрали незвичайну форму проведення уроку – круглий стіл. Яка допо-

може нам створити гарну, невимушену атмосферу. Атмосферу співпраці, співтворчості і взаєморозуміння. 

ІV. Вивчення нового матеріалу ( круглий стіл) 

4.1. Слово вчителя 

Шановні колеги, тема нашого сьогоднішнього засідання - Олександр Блок – найвидатніший поет російського 

символізму. 

На порядку денному маємо три питання: 

1. Біографічна довідка. 

2. Олександр Блок – символіст. 

3. Багатогранність лірики Олександра Блока. 

Запишіть ці питання у зошити, будь ласка. 

Не будемо гаяти часу і розпочнемо із першого питання. 

Пропоную вирішити його за допомогою пошуково-випереджувального завдання « Журналістське розслідуван-

ня». 

Суть його в тому, що ви підготували повідомлення із біографії поета. Тож, поділіться з нами інформацією. 

4.2.Пошуково-випереджувальне завдання  

«Журналістське розслідування» 

4.3. Слово вчителя 

Із першим завданням справилися, переходимо до другого. Але спочатку дещо пригадаємо із вивченого про 

символізм. 

4.4. Бліц – опитування 

- Що таке символізм? 

- Які його риси? 

-  Що створює милозвучність вірша? 
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- Що таке асонанс, алітерація? 

-  Що таке точна рима? 

- Що таке символ? 

- Яких символістів ви вже вивчали? 

4.5.  Слово вчителя 

Пригадали основне про символізм. А тепер спробуємо вирішити друге питання за допомогою літературно - 

аналітичного дослідження. На дошці  виділені основні риси символізму. Наше завдання - на основі поезії Олександра 

Блока « Незнайома» довести, що він символіст. 

4.6. Учень читає вірш мовою оригіналу 

 

4.7. Літературно-аналітичне дослідження 

 

4.8. Слово вчителя 

Шановні колеги! Тепер переходимо до третього питання. Пропоную вирішити його за допомогою інтерактив-

ної вправи «Поетичне інтерв’ю». Віршами Блока ви будете відповідати на питання. 

4.9. Інтерактивна вправа « Поетичне інтерв’ю» 

- Які вірші поет присвятив дружині? 

- У якому вірші Блок зрікається слави заради кохання? 

- У яких поезіях поета наявні шекспірівські герої? 

- Який вірш прийнято вважати посланням читачам? 

V. Закріплення вивченого матеріалу 

 

5.1. Інтерактивна вправа « Я – символіст» 

Напишіть твір-мініатюру або віршик, використовуючи риси символізму 

5.2. Асоціативне порівняння 

З якими українськими поетами можна порівняти Блока? Чому? 

VІ. Рефлексія 

 

6.1. Повідомлення домашнього завдання 

Вивчити вірш « Незнайома» 

VII. Виставлення оцінок 

 

VIII. Заключне слово вчителя 

Дякую усім за співпрацю! Залишайтесь й надалі такими творчими і талановитими. А запорукою удачі та гарно-

го настрою нехай стане для вас незламна лірика Олександра Блока: 

                                                                              Благословляю все, что было! 

Я лучшей доли не искал. 

О сердце, сколько ты любило! 

О разум! Сколько ты пылал! 

Но верю, не пройдет бесследно 

Все, что так страстно я любил. 

Весь трепет этой жизни бедной, 

Весь этот непонятный пыл. 
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Грегор Замза. Хто він? Комаха чи людина? 

( за новелою Ф. Кафки « Перевтілення») 
Мета уроку:  розкрити особливості взаємостосунків у родині Грегора Замзи та особливості психологізму у творі; на-

вчити висловлювати власні думки та переконання; розвивати навички роботи з текстом художнього твору, образне й 

логічне мислення; виховувати активну життєву позицію, неприйняття зла та насильства, прагнення дотримуватися мо-

рально-етичних норм. 

Тип уроку: психологічна розвідка. 

Обладнання: смайлики для оцінювання, проектор, роздаткові таблички, лист-конверт у формі серця, асоціативне гро-

но. 

Хід уроку 

І. Вступне слово вчителя 

 

В людині стільки різних протиріч! 

В людині стільки різних перевтілень! 

Але сама людина – аж ніяк не річ. 

Вона цікава, гідна й особлива. 

Вона так хоче ніжності й тепла, 

Що інколи й себе приносить в жертву. 

Людина в світ приходить для добра 

З народження і до самої смерті. 

У ній сплелось красиве і потворне. 

У ній з’єдналося червоне й чорне. 

Та кожен з нас ці риси набуває сам, 

Бо у душі у кожного свій особистий храм 

ІІ. Інтригуючий початок 

 

Вчитель пропонує учням повернутися одне до одного і посміхнутися, за що нагороджує їх смайликами. Також вчитель 

пояснює, що за допомогою смайликів буде оцінювати їхні знання 

 

ІІІ. Ознайомлення з етапами уроку на інтерактивній дошці 

 

1. Емоційне співпереживання ( на даному етапі читачеві шкода літературного героя, він йому співчуває) 

2. Емоційне потрясіння ( на даному етапі читача вражають думки, висловлювання персонажів, що виходять за межі 

людськості) 

3.  Літературний катарсис ( на даному етапі читач має очиститись від того зла, яке він побачив у творі) 

 

IV. Емоційне співпереживання 

 

4.1. Пошуково-випереджувальне завдання « Я співчуваю…» 

Завдання полягає в тому, що з тексту треба вибрати ті епізоди, що викликали 

найбільше співчуття. 

 

4.2. Складання асоціативного грона « Життя Грегора після перевтілення»  



11 

V. Емоційне потрясіння 

 

5.1. Інтерактивно-комунікативне завдання « В десятку» 

 

- Чому, коли Грегор не виходив з кімнати до керуючого, його сестра почала плакати? 

- Як відреагував батько, коли побачив сина у новій подобі? 

- Як часто заходили родичі у кімнату до Грегора після перевтілення? 

- За що батько кидає в сина яблуком? 

- Як жилися Грегору після поранення яблуком? 

- Що мати просила щовечора у сестри, дивлячись на кімнату сина? 

- Як служниця називала Грегора? 

- Як рідні відреагували на смерть Грегора? 

 

5.2. Інтерактивне завдання « Вгадай характеристику» 

 

Учням пропонується три характеристики ставлень. Треба вгадати, хто саме так ставився до Грегора. 

VI. Літературний катарсис 

 

6.1. Співтворчий фінал 

Учням пропонується дописати інший фінал твору. 

 

 6.2. Лист родинної любові 

Учні пишуть свої побажання українським родинам. 

Рефлексія 

- Чи досягнули ми мети уроку? 

- З яким настроєм підете з уроку? 

- Які почуття вас переповнюють? 

 

VI. Оцінювання 

 

VII. Повідомлення домашнього завдання 

 

Твір-міркування на тему: « Чи заслуговує новела « Перевтілення» на прочитання у XXI столітті?» 

 

VIII. Заключне слово вчителя 

Не забувайте, що у людськості – краса. 

Не забувайте, що у людськості – вся сила. 

Не забувайте, що у світі без добра 

Втрачається натхнення й сила. 

Не залишайтесь осторонь біди, 

Чужого горя і нестерпних буднів. 

На поміч людям йдіть завжди, 

Байдужими не будьте, бо усіх чекає Боже правосуддя. 
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Стендаль « Червоне і чорне». Конфлікт головного героя Жульєна Сореля   

з суспільством як сюжетний стрижень роману 
Мета уроку: допомогти учням розкрити конфлікт головного героя з суспільством,     з’ясувати його роль у сюжеті тво-

ру,навчити висловлювати свої судження і переконання; 

розвивати навички роботи з текстом художнього твору,образне й логічне мислення; 

виховувати активну життєву позицію,неприйняття зла та насильства,прагнення дотримуватися морально-етичних 

норм. 

Обладнання: інтерактивна дошка, наочність до вправи « Влучний кольорозвук». 

Тип уроку: психологічна розвідка. 

 

Хід уроку 

Під легку класичну музику вчитель читає вірш 

Де є любов, там завжди місце є і зраді, 

А там, де зрада, тільки сльози і печаль. 

Життя усіх почне й закінчить ладан. 

І кожен сам розвінчує свій жаль. 

Де є красиве, там поблизу і потворне. 

А все червоне містить в собі чорне. 

І кожен з нас свій колір обирає сам, 

Бо у душі у кожного – свій особистий храм. 

II.  Повідомлення теми, мети уроку 

III. Інтригуючий початок 

Дорогі друзі, пропоную вам психологічно налаштуватися нагарну співпрацю та співтворчість. Побажайте своє-

му сусіду по парті гарного настрою протягом уроку. Молодці!  

IV. Актуалізація опорних знань 

4.1.  Бліц-опитування 

- Де народився Жульєн Сорель? 

- Як родичі ставилися до Жульєна? 

- Хто був таємним кумиром Жульєна? 

- Як Жульєн ставився до пані де Реналь спочатку? 

- Що привабило знатну Матильду  де Ла-Моль у простолюдинові Сорелю? 

- Чому Жульєн стріляє у пані де Реналь? 

 V. Виконання  завдань психолого-дослідницького характеру. Психологічна розвідка 

5.1. Інтерактивна вправа «Таблиця конфліктів» 

У романі Стендаля спостерігається постійний конфлікт головного героя з суспільством. Давайте разом дослі-

димо поетапний характер конфліктів Жульєна Сореля з суспільством відповідно до розгортання сюжету 

 

Елементи сюжету Сюжетні перипетії Зміст і характер конфлікту 

Експозиція   

Зав’язка   

Розвиток дії   

Кульмінація   

Розв’язка   
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 5.2. Віртуальне інтерв’ю 

- Жульєне, коли твій батько сказав, що ти будеш вихователем у домі мера, як ти відреагував? 

- Якою була твоя найбільша мета? 

- Який принцип був головним у твоєму житті? 

- Чи було схоже твоє кохання до Матильди де Ла-Моль на кохання до пані де Реналь? 

- На суді ти сказав, що у твоїй подобі хочуть покарати певну породу юнаків. Яких? 

- Що для тебе було найбільшим щастям у останні хвилини життя? 

5.3. Інтерактивна вправа-методика « Чотири стихії порівнянь» 

Друзі, деякі психологи стверджують, що кожну особистість можна прирівняти до однією з стихій – води, вог-

ню, повітря, землі. З якою стихією можна порівняти Жульєна Сореля? 

Рефлексія 

- Що сьогодні на уроці вам сподобалося найбільше? 

- Що позитивного ви взяли для себе з уроку? 

- З яким настроєм підете з уроку? 

VІ. Виставлення оцінок 

VІІ. Повідомлення домашнього завдання 

А) виписати з твору 10 епітетів 

Б) Виписати з твору 5 порівнянь 

В) Скласти цитатну характеристику Жульєна Сореля 

X. Заключне слово вчителя 

 

Не бійтеся по-своєму тлумачить дні. 

Не забувайте, що людина – це не річ. 

Не забувайте, бо у цім життя 

Немає місця особистостям без протиріч 

 
 
 

ЛІТЕРАТУРНА КАВ’ЯРНЯ 
 

«Любов –  найвище в світі почуття» 
Мета заходу: поспілкуватися з учнями про кохання, про те, що вважається природним і що є небажаним у стосунках 

молоді; допомогти учням розібратися в собі, підготувати до майбутнього сімейного життя; розвивати навички виразно-

го читання поезії. 

Обладнання: запалені свічки, магнітофон, квіти. 

                                                          Хід заходу 

Ведучий 

Все начинается с любви: 

Мечта и страх, 

Вино и порох. 

        Трагедия, тоска и подвиг – 

      Все начинается с любви. 

                                                   Весна шепнет тебе: « Живи». 

                                                    И ты от шепота качнёшься. 

                                                           И выпрямишься. 
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Ведуча 

                                               Все начинается с любви: 

И озаренье, и работа, 

Глаза цветов, 

Глаза ребенка – 

Все начинается с любви. 

Все начинается с любви… 

Твердят: 

«Вначале было слово». 

А я провозглашаю снова: 

Все начинается с любви! 

 

За стіл, що знаходиться в центрі зали, сідають читці. Ангел запалює свічки. 

Розливають каву. Ведучі теж сідають за стіл. 

 

Ведучий 

Кохання… ніхто і ніколи не в змозі буде до кінця зрозуміти, що ж це таке. Це велика загадка життя, яку прагнув розга-

дати не один мудрець, не один поет оспівав його, проникаючи в його глибини. 

 

Ведуча 

 І не завжди розумієш, чи прийшло справжнє кохання. І кожен шукає відповідь у власному серці. 

         Сьогодні, дорогі друзі, ми спробуємо зрозуміти, що таке кохання,  проникнути у найпотаємніші мрії, почуття кож-

ного. Для початку давайте з’ясуємо, що значить кохання для вас? 

Читці висловлюють свої думки. 

Ведучий 

У нас сьогодні цікаве засідання. Чому? Бо саме сьогодні ми будемо говорити про кохання  поезією. 

1-й читець ( звучить музика) 

Як не любов, то що це бути може? 

А як любов, то що ж таке вона? 

Добро? – та ж в ній скорбота нищівна. 

Зло? – але ж муки ці солодкі, Боже! 

Горіти хочу? – бідкатись не гоже. 

Не хочу? – то даремна скарг луна. 

Живлюща смерте, втіхо навісна! 

Хто твій тягар здолати допоможе? 

                                                                                     Ф. Петрарка 

2-й читець 

Вдалині від тебе не тужу, не плачу, 

Розуму не трачу, як тебе побачу. 

А проте, як часом довго не стріваю, 

Все чогось сумую, все когось шукаю. 

І в журбі до серця підплива питання: 

Чи це тільки дружба, а чи це кохання? 

А. Міцкевич 
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Ведуча  

Кохання – незбагненне почуття. На жаль, іноді трапляється так, що воно наділяє своєю милістю двох, а потім зникає. 

Обставини виявляються сильнішими. Та з часом розумієш: потрібно дякувати долі за те, що воно було. І вечорами, за-

палюючи свічки,  ми зі смутком і з хвилюванням можемо повернутися в минуле. 

 

Ведучий 

І, як луна, у душі звучить мелодія кохання 

 

3-й читець 

Покроется небо пылинками звезд, 

И выгнутся ветки упруго. 

Тебя я услышу за тысячу верст. 

Мы – эхо, 

Мы – эхо, 

Мы – звездное эхо друг друга. 

 

Звучить пісня « Мы- эхо»   у виконанні учнів 10 класу 

 

4-й читець 

Я вас любил; любовь еще, быть может, 

В душе моей угасла не совсем; 

Но пусть она вас не тревожит; 

Я не хочу печалить вас ничем. 

 

Я вас любил безмолвно, безнадежно, 

То робостью. То ревностью томим; 

Я вас любил так искренне, так нежно, 

Как дай вам Бог любимой быть другим. 

О. Пушкін 

 

Звучить пісня « Мне нравится. что вы больны не мной» у виконанні учнів 10 класу 

Ведучий 

Кохання підкорило не тільки серця поетів, письменників. Йому підвладні всі. 

Дорогі друзі. Щиро бажаємо вам кохати і бути коханими. А подарунком для вас нехай буде чарівний і романти-

чний вальс закоханих. 

 

М Е Т О Д И  Ч Н І   Р О З Д У М И 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ ПИСЬМЕННИКА ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ  

АВТОРСЬКОГО «Я» У ТВОРІ 

Так склалося історично, що вивчення літератури в школі зводиться до ознайомлення з біографією письменника 

та читання його творів. Ще декілька слів із теорії літератури. І все. Саме через таке нівелювання особистістю письмен-

ників, яким притаманний індивідуальний почерк ( стиль ), література втрачає усю новизну і суть, а літературні твори – 

своїх оригінальних творців. 
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Говорячи про стилі та стильові різновиди на уроках української літератури, я чимало часу приділяю індивідуаль-

ному стилю письменника, без якого будь-який літературний твір був би звичайним явищем і, можливо, навіть загубився 

б серед інших творів. 

Що таке індивідуальний стиль письменника? Які основні чинники формування індивідуального стилю? На ці та 

інші питання я і спробую дати відповідь, адже без розуміння важливості індивідуального стилю  не можу стверджувати, 

що тема вивчена, бо урок втрачає найпотрібніший матеріал та естетику. 

Якщо я викладач  літератури, маю не лише познайомити учнів із Шевченком, Сосюрою, Рильським, а й показати, 

що кожен із них – неповторна індивідуальність, яка виявляє себе у кінцевому результаті творчого процесу – у художніх 

творах. 

Наукова інтерпретація індивідуального стилю багато в чому залежить від розуміння власне стилю, визначень і 

тлумачень чого нині є чимало. 

Не вдаючись до аналізу різних трактовок стилю, виділяю основне: 

Стиль – це формотворча система, принцип організації художнього світу. Структура стилю охоплює тропіку 

( художні прийоми ), риторику ( стилістика, мистецтво викладу ), мову (лексика в прямому і переносному значенні, по-

лісемія і фоніка) ( 4; 123 ). 

Отже, індивідуальний стиль – це намагання знайти спосіб вираження свого бачення і розуміння світу, по-своєму 

організувати художній матеріал, аби привернути увагу читача, захопити його і прилучити до тексту. 

П. В. Білоус до складових чинників індивідуального стилю письменника відносить світовідчуття та  манеру зо-

браження. 

Світовідчуття. Цей чинник включає ряд характеристик, без знання яких не можна говорити про творчу індиві-

дуальність.  

1. На неповторність стилю митця впливає психіко-біографічне становлення особистості. Відомо, що кожна людина має 

свою історію, що розпочинається з перших вражень у дитинстві і розвивається протягом усього життя, складаючи твор-

чу біографію. 

2. Залежно від того, як письменник тлумачить світ, формується тематична зорієнтованість його творів. Напри-

клад, поезія Шевченка тематично закорінена в історичну долю України в колоніальному просторі; Олесь Гончар у біль-

шості творів розробляє глобальну тему – людина і зброя. Все це є помітною прикметою їхнього стилю. 

3. Неабияке значення у становленні індивідуального стилю має тип сприйняття дійсності. Відомо, що навіть 

один предмет може викликати у людей неоднакове сприйняття: той, хто дивиться у калюжу і бачить у ній зорі, - роман-

тик, а той, хто бачить у ній бруд, - реаліст. Від типу сприйняття дійсності залежить стиль відтворення сприйнятих пред-

метів, що й стає принципом організації художнього матеріалу. 

Манера зображення. Стиль письменника реалізується й остаточно збувається у манері зображення.  Це поняття 

включає також цілий ряд характеристик. 

1. Манера зображення прямо залежить від типу сприйняття дійсності; наприклад, романтичні натури тяжіють до 

прийомів притаманних романтизму: раціонально-аналітичні – до реалістичного методу тощо. 

2. Манера зображення прямо залежить і від способу трактування теми. Адже творче завдання письменника часто 

зводиться до винаходу способу розповіді на тему, що здавна постала як предмет зображення. Хіба, наприклад, про ко-

хання чи про стосунки батьків і дітей ніхто не писав? Але митець знову і знову повертається до цих тем, і якщо йому 

вдасться по-своєму висвітлити їх, він досягне оригінальності, зумівши надати їм індивідуального звучання. 

3. Крім зазначених вище характеристик є ще одна – використання жанрових форм. Кожен письменник діє у пев-

ному жанровому полі. Проте для того, щоб створити неповторний твір, необхідно порушити певні правила, відійти від 

норми.  

Індивідуальний стиль письменника упізнається і за формально-змістовими чинниками. До них належать: компо-

зиційні прийоми, тема, мотив, пафос ( 2;288).  
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Найбільше авторську індивідуальність видно з того, як розміщено елементи сюжету в творі. Наприклад, Панас 

Мирний у романі « Хіба ревуть воли, як ясла повні?» розділ « Польова царівна», ліричний та інтригуючий, виніс на 

початок, після чого заглибився у історію села Піски. А Василь Стефаник у новелі  

«Новина» виносить розв’язку твору на початок, щоб надати твору зовнішніх прикмет кримінальної хроніки. 

Тропіку  при вивченні творчості письменника не від окреслюю індивідуального стилю, тому що художні прийо-

ми не існують самі по собі, а реалізуються в конкретній творчості. Наводжу два уривки з прози українських письменни-

ків. 

1. «От стеляться розложисті, як скатерть, зелені левади. Густа, як руно, трава й дрібненька, тонісінька осока до-

ходять до самої води» («Микола Джеря»  

І. Нечуй-Левицький ). 

2. «На небі сонце – серед нив я. Більше нікого. Йду. Гладжу рукою соболину шерсть ячменів, шовк колосистої 

хвилі». («Інтермецо» М.Коцюбинський). 

Як бачимо, у першому уривку домінують епітети і порівняння. Інформативно-описові речення відповідають ха-

рактеру зображення: описовість, фіксування форм, барв, у чому вбачається прагнення досягти літературної достовірно-

сті, правдоподібності. Власне, такою і є індивідуальна манера І. Нечуя-Левицького. 

Другий уривок привертає увагу тим, що тональність пейзажу зумовлюється станом душі ліричного героя, котрий 

«пропускає» зовнішній світ крізь себе; тут письменник добирає виразні метафори персоніфіковані образи. У цьому – 

індивідуальний почерк М. Коцюбинського. 

Особливого колориту надають художній мові авторські неологізми та діалектизми. Не звертати уваги на них при 

вивченні творчості письменника неприпустимо, адже вони не лише вказують на територіальну приналежність автора, а 

й надають творам емоційного забарвлення. 

Проаналізувавши основні аспекти індивідуального стилю, можу з упевненістю стверджувати, що це цінний мате-

ріал, який дає змогу  розгледіти у кожному письменнику особистість творчу, оригінальну. Але, на жаль, дуже часто 

саме цей матеріал на уроках літератури втрачається, завуальовується. 

Навчити відчувати – це одне із основних завдань літератури. І якщо я, вчитель літератури, буду ознайомлювати 

учнів із письменником через його стиль і переконаю їх, що «  Марусю Чурай» могла написати лише Ліна Костенко, а   

«Собор» - лише Гончар, то тільки тоді література буде відповідати вимогам справжнього мистецтва. Тільки тоді уроки 

літератури втратять свою затертість і стануть  постійним джерелом пошуків творчих індивідуальностей. 

 

 

А В Т О Р С Ь К И Й   Д Е Б Ю Т 

І Н Т И М Н І  З А М А Л Ь О В К И   У   В І Р Ш А Х 

  *  *  * 

 
Залишайся зі мною сьогодні. 
Просто так. Залишайся й не йди. 
Це нічого, що вечір холодний. 
У обіймах зігріємось ми. 
Залишайся зі мною до ранку. 
Просто так. Залишайся й не йди. 
Я не Єва, я просто Тетянка. 
І прийшла я не так, не згори. 
Залишайся зі мною назавжди. 
Просто так. Щоб весь люд говорив. 
І хай кажуть, що ми – це неправда, 
Все одно, залишайся й не йди. 
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*  *  * 

Сьогодні підсолодим каву. 

А завтра вип’ємо її. 

І за «таких собі» обставин 

Залишим все на вихідні. 

Сьогодні вип’єм божевілля, 

А завтра снідання на двох. 

Зім’ята постіль і похмілля. 

Чия вина? Розсудить Бог. 

Сьогодні будемо любити 

Холодну каву, пластівці, 

А завтра будемо так жити, 

Як одинокі два світи. 

Сьогодні скажемо: « Кохаю!», 

А завтра прийде ренесанс: 

« Пробач. Ні, я тебе не знаю. 

Нічого не було у нас». 

Щоб не було таких обставин 

В надії лиш на вихідні, 

Сьогодні підсолоджуй каву, 

Сьогодні ж допивай її. 

*  * 

Привіт! 

Це не простий політ. 

Це алгоритм між небом і землею. 

Ми стрілися через багато літ, 

А я не можу бути знов твоєю. 

Привіт! 

Це той двадцятирічний звіт, 

Коли в душі панує морок. 

Мене від сліз кидає в піт, 

Хоч тільки двадцять, а не сорок. 

Привіт! 

Тобі мій недосяжний світ, 

Бо я лечу в обійми інші. 

Ти не зупиниш мій політ,  

Не прочитаєш мої вірші. 

Привіт! 

Я недосяжна, я вода, я лід. 

Ми вже не стрінемось з тобою. 

Ти не зупиниш мій політ. 

І забере все час з собою, 

*  *  * 

 

 

Залишить нам – привіт, привіт… 

На душі знову сіро й похмуро. 

Безпідставність ламає життя. 

Ти мене залишив на тортури. 

За вікном прибирають сміття. 

Б’є годинник дванадцять не в риму, 

Тягнуть спогади дивні пісні. 

Ти казав, що кохав і покинув. 

Що ж робити самотній мені? 

Прикриваю розхристане тіло, 

Під розп’яттям за тебе молюсь. 

Захопилась тобою безкрила, 

А сьогодні сльозами давлюсь. 

Все пройде, як осінні тумани, 

Зникне біль із нудного життя. 

Буде вірність і будуть обмани, 

Та з душі не прибрати сміття… 

*  *  * 

Я кохаю тебе, коли вітер мовчить, 

Коли зорі танцюють у парі, 

Коли серце радіє й болить, 

Коли струнами тішить гітара. 

Я кохаю тебе, коли небо безкрає, 

Коли кава без цукру три дні, 

Коли бачу мету, а надії немає -  

Порятунок існує в тобі. 

Я кохаю тебе, коли очі сміються, 

Коли радісно б’ються серця, 

Коли сльози холоднії ллються, 

Коли на початку чекаю кінця. 

Я кохаю тебе! Божеволіє тіло. 

« Я люблю…», - знов шепоче воно. 

Я до тебе любити не вміла, 

Я кохаю тебе, я дарую тепло. 

Я кохаю тебе, як цю каву і тишу. 

Я впиваюсь тобою, неначе життям. 

Я кохаю тебе і тому не залишу. 

Я кохаю тебе і тому не віддам! 

*  *  * 



19 

 
 

Дякуємо, що читаєте методичний вісник  
“Педагогічні обрії”! 

 
 
 
 

 
Рішення щодо наповнення вісника приймається редакційною 

 колегією, що буде вдячна за матеріали про події у вашому  
навчальному закладі, методичні поради та розробки, але  

залишає за собою право відбору та редагування надісланих 
 матеріалів. У разі необхідності редакційна колегія буде  

погоджувати відредагований матеріал з автором. 
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