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    Шановні колеги, я впевнена, що ви всі згодитеся зі мною в тому, що велика різниця – 

говорити самому чи викликати на розмову інших. Останнє – мистецтво справжнього 

вчителя… Тому головним своїм завданням на уроці вбачаю формування уважного читача 

з добре розвинутими творчими, розумовими, пізнавальними здібностями, який у процесі 

роботи над аналізом твору максимально наближаючись до авторського задуму, готовий до 

критичної виваженої оцінки, обстоювання власної думки, врівноваживши при цьому у 

своїй свідомості інші точки зору на предмет обговорення. 

   Керуюсь двома постулатами, які спонукають учнів до роботи, - «Діяльність – єдиний 

шлях до знань» ( Бернард Шоу) і «Хто ні про що не запитує, той нічому не вчиться.» 

(Томас Фулчер).  

     Основним видом діяльності на уроці літератури є аналіз художнього тексту, без якого 

не можливо зрозуміти авторський задум, адже за формою криється глибокий зміст. Я 

віддаю перевагу таким видам аналізу художнього твору: герменевтичному, 

хронопічному, культурологічному. Види аналізу обираю такі: слідом за автором та 

проблемно-тематичний.  Оскільки учні – це не літературознавці, тому за мету ставлю 

навчити застосовувати елементи аналізу твору шляхом діалогу. Бо саме урок-діалог 

сприяє позитивному налаштуванню школярів на роботу, діти розуміють, що неправильної 

думки не існує – існує інша і це розуміння їм допоможе у спілкуванні в дорослому житті. 

      Для досягнення завдання і мети обираю різні прийоми створення діалогічної взаємодії 

на уроках дослідженнях, уроках-проектах… 

 Наприклад, при вивченні твору А.Конан Дойль «Пістрява стрічка» у 7 класі 

пропоную учням працювати в групах і даю такі завдання: 

Група№1 

Дослідити експозицію 

1. Виразно прочитати частину тексту, яка є експозицією. 

2. Відповісти на запитання: 

- За які справи брався Шерлок Холмс? 

- Чому він не цікавився «звичайними, буденними» справами? 

- Що змусило Шерлока Холмса встати рано-вранці й підняти з ліжка доктора Ватсона? 

Група№2 

1. Визначити частину тексту, що є зав’язкою. 

Методом «Перевтілення героя» розповісти історію життя Хелін Стоунер. 

2. Відповісти на запитання: 

- До яких висновків дійшов Шерлок Холмс, дивлячись на вранішню відвідувачку? 

- Кого боялася Хелін Стоунер? 

- Чому Шерлок Холмс так швидко відгукнувся на прохання жінки? 

- Про що змовчала Хелін Стоунер? 

- Якими були подальші дії Шерлока Холмса? 

Група№3 

1. Визначити частину тексту, що є розвитком подій. 

2. Уявіть себе на місці Шерлока Холмса і доктора Ватсона і передайте враження від 

побаченого у Стоук – Моран? Метод «Перевтілення в герої»(скласти діалог) 7-8 реплік 

3. Відповісти на запитання: 

- Що чекало на героїв у маєтку Г.Ройлотта? 

- Як Холмс розкрив таємницю і врятував жінку від смерті? 



- Розкажіть про призначення предметів, про які згадується в оповіданні. – «Музей речей» 

Група№4 

1.Визначити частину тексту, що є кульмінацією. Зачитати кульмінаційні моменти. 

2. Відповісти на запитання: 

- Які виразні деталі свідчать про те, що Г.Ройлотт лиха людина? 

 «Усне малювання»: опишіть кімнату, де мешкав Ройлотт. 

- Як помешкання характеризує героя? 

 «Якби» закінчить думку: 

- Якби Шерлок Холмс засвітив свічку у кімнаті Хелін Стоунер… 

- Якби Хелін Стоунер забула подати знак Шерлоку Холмсу… 

- Якби Ройлотт не змію обрав зброєю вбивства? 

Група №5 

1. Визначити частину тексту, що є розв’язкою. 

2.Дати відповідь на запитання: 

- Яким методом користувався Шерлок Холмс при веденні слідства? 

- Якби ви були детективами як би ви розкривали що таємницю? 

- Схарактеризуйте героїв: Шерлока Холмса і доктора Ватсона. 

- Яку б назву ви дали цьому уривку? 

3. Сформулюйте проблемні запитання твору 

 

 Наприклад, при  вивченні роману Достоєвського  «Злочин і кара» у 10 класі 

можна використати прийом «Вільне письмо» : 

1. Злочин! Кара! 

2. Кара за злочин. 

3. Не підфартило Раскольнікову! Розплата!  

4. Злочин – кара. Так йому і треба! 

5. Злочин!  Кара! Хто б сумнівався?! 

6. Злочин – кара. Треба було думати, перш ніж… 

7. Злочин – кара. Як «аукнеться, так і відгукнеться. 

8. Злочин – кара! Відповідай за вчинки! 

9. Злочин: кара – дві сторони однієї медалі 

10. Злочин? А де ж не вбий, не вкради, полюби ближнього свого, як самого себе? 

 

 Наприклад, вивчаючи тему «Сильний людський характер в екстремальній  

ситуації» (за оповіданням Джека Лондона «Любов до життя»), використовую прийом 

«Коло ідей» (учитель запитує групи по колу, їхні ідеї вносяться до схеми на дошці, потім 

обговорюються всім класом, щоб прийти до спільного рішення. Оцінюються балами 

відповіді доповідача і найактивніших учасників обговорення). 

Завдання:  сформуйте правило виживання головного героя на прикладах із твору. 

Група №1: як треба боротися з холодом. 

Група №2: як треба боротися з голодом. 

Група №3: як треба боротися з хижими звірами. 

Група №4: як треба боротися з фізичною слабкістю. 

Група №5: як треба боротися зі страхом. 

Правила роботи в групі: 

1.Розподіліть ролі: спікер, секретар, доповідач, ініціатор. 

2.Обговоріть завдання, сформулюйте й запишіть правила виживання. 

3.Уважно слухайте виступи інших груп, занотуйте до зошитів запропоновані ними 

правила. 

 Також при вивченні твору Джека Лондона «Жага до життя» учням можна  

запропонувати розглянути тему  «Анонімність головного героя твору» і використати 

прийом  «Групове дослідження». 



Завдання (спільне для всіх груп): поміркуйте,  чому автор не дав головному герою імені. 

Для цього проведіть дослідження: встановіть рису характеру героя з ситуації. Заповніть 

таблицю. 

№ Ситуація Риса характеру 

1 Не вірить, що Білл покинув його напризволяще  

2 Розподіляє та переховує сірники  

3 Систематично накручує годинника  

4 Позбавляється важко заробленого золота  

5 Не бере Біллового золота, не гризе його кісток  

6 Не здається хворому вовку  

7 Корчиться, але повзе вперед, до корабля  

Висновок: чому автор не дав головному герою імені? 

     

 Цікавим при вивчені цієї теми буде і прийом «Спільний проект». Учням повинні  

запропонувати свій проект пам’ятника, що символізує жагу до життя. Зміст роботи: 

фантазія, міркування над описом такого пам’ятника( хто зображений, розмір, матеріал, 

постамент, де розташований). Результат: опис пам’ятника, малюнок, макет, слайд-шоу.  

   Учні можуть створити і проект «Музей мужньої людини». 

Зміст роботи: перелік речей, які б увійшли до експозиції музею (опис речей, стендів, стін). 

Результат: доповідь, заочна екскурсія, малюнки, слайд-шоу. 

 

 При вивчені теми «Романтика подорожей і пригод у романі Р.Л.Стівенсона  

«Острів скарбів»»  доцільним є прийом «Рольова гра». Дітям пропонується виконати 

такі завдання: 

1) розкажіть від імені батьків цікаві факти про вашого сина Р.Л. Стівенсона; 

2) розкажіть від імені мандрівників, за яких обставин ви познайомилися з Р.Л. 

Стівенсоном; 

3) розкажіть від імені видавців творів, що ви знаєте про Р.Л.Стівенсона; 

4) розкажіть від імені тубільців про останні роки життя Р.Л. Стівенсона. 

5) додайте до розповіді пропущені факти із життя письменника.  

   Можна скористатися і прийомом «Навчаємось разом». 

Група №1: складіть «Словник моряка», з’єднавши слова та їх лексичне значення. 

1 Бак 1 Місцевий слабкий береговий вітер, що віє вдень на 

сушу, а вночі з суші на море 

2 Боцман 2 Старовинна міра довжини, яка дорівнює 30,4 см. 

3 Ватерлінія 3 Носова частина верхньої палуби корабля 

4 Камбуз 4 Особа молодшого складу, якому підпорядкована 

судова команда для господарчих робіт 

5 Киль 5 Лінія на борту, до якої судно спускають у воду 

6 Морський бриз 6 Кухня на судні 

7 Рубка 7 Продовжити брусок, що проходить по всій 

довжині судна у середині днища 

8 Фут 8 Надбудова на палубі для управління 

 

Група №2: з’єднайте імена героїв з назвами їхніх посад. 

1 Сільвер 1 Капітан 

2 Смоллет 2 Стерничий 

3 Лівсі 3 Боцман 

4 Джим Хокінс 4 Кок 

5 Ізреєл Гендс 5 Юнга 

6 Джоб Ендерсон 6 Лікар 



Група №3: зазначте правильні твердження із азпропонованих: 

Таверна батьків Джима називалась «Веселий Роджер». 

Чорну мітку Біллі Бонсу приніс сліпий пірат на ім’я П’ю. 

Доктор Лівсі врятував Біллі Бонса за допомогою кровопускання. 

Сквайр Трілоні мав великий досвід у підборі команди для корабля. 

Джим дізнався про зраду на кораблі, переховуючись у діжці з яблуками і капустою. 

На карті було помічено трьома червоними хрестиками три місця зі схованими скарбами. 

«Мертві не тікають», - говорили пірати. 

 

Група №4: назвіть серед зазначених чотири предмети, яких не було в скрині капітана Біллі 

Бонса. 

Костюм, кружка, пістолети, срібло, годинник, квадрат, трубка, тютюн, гроші, золото, 

карта, ложка, носовички, компас. 

 

Група №5: відзначте три назви, яких не було на карті капітана Флінта. 

Бізань-мачта, Буксирна Голова, Лісистий мис, Підзорна труба, Могила, Болото, П’яна 

бухта, Північна бухта, Фок-мачта, Скеля Кістяка, Водоспад, Мармурова печера. 

 

 Вивчаючи тему «Уславлення сміливості, винахідливості, порядності в романі  

Р.Л.Стівенсона». Образ Джима Фокінса», можна використати прийом «Групове 

дослідження» . 

Інструкція для учнів 

1.Розподіліть ролі: спікер, секретар, доповідач, ініціатори. 

2.Заповніть картку, дійшовши спільного рішення 

3.Уважно слухайте відповіді інших груп, записуйте риси характеру Джима до зошита. 

(Після виступів доповідачів триває обговорення схеми характеристики героя. Вчитель 

виставляє бали доповідачам і тим, які брали участь в  обговоренні. 

Завдання: заповнити пропущенні місця). 

Група №1: Джим- ще тільки хлопчик, який… і викликає…, тому він смілива людина. 

Епізоди: порятунок матері підслухана розмова втеча з…зустріч з…бій з піратами втеча з 

острова вбивство… 

Група №2:  

Джим викликає захоплення, тому що кмітлива,…людина. 

Епізоди: припускає, що Сільвер і є…- розповів про карту… і …- повідомив про підготовку 

до бунту – уважно спостерігав за поведінкою пораненого Хендса під час… - зрозумів. Що 

Сільвер здатний зрадити – вразив піратів тим, що обіцяв… 

Група №3:  

Джим робить те, що йому заманеться, бо він …, але це рятує життя йому і друзям. 

Епізоди: - … 

Група №4:  

Джим викликає повагу, бо він добра людина. 

Епізоди: жаліє хворого… - плаче над померлим… - зі співчуттям ставиться до каліцтва…- 

не тримає зла на… 

Група №5:  

Джим викликає здивування, бо він… людина. 

Епізоди: не прагне багатства Біллі Бонса – тримає своє слово, коли… - не хоче 

повертатися до острова за скарбами, які там залишилися. 

 

 Розглядаючи тему  «Світ піратів». Пірат Сільвер і його поплічники», можна  

використати прийом  «Акваріум». 

Завдання:  розкажіть про зовнішність, минуле і поведінку піратів, дайте оцінку. 

Група №1: - Біллі Бонса. 



Група №2: - Чорного Пса. 

Група №3: - П’ю. 

Група №4: - 17 піратів на острові. 

Група №5: «Експерти». 

Завдання. Зробіть висновок: якими змальовані пірати. Чому їх назвали « Пси і вбивці»? 

Інструкція 

Обміркуйте питання самостійно(3хв.), зробіть за бажанням нотатки у зошиті. 

Займіть місце за столом обговорення, після сигналу вчителя почніть висловлювати власні 

думки. Уважно слухайте відповіді інших груп, щоб оцінити відповідь та додати 

пропущене. Експертам заповнити таблицю «Відповіді груп» 

 

 Вивчаючи тему «Рей Дуглас Бредбері «Усмішка»». Тривога за руйнування  

духовних цінностей в оповіданні»,  використовую метод усного  словесного малювання,  

прийом «Пошук інформації» 

Група №1: дайте характеристику зовнішнього вигляду героїв новели, використовуючи 

цитати. 

Група №2: дайте характеристику побутовим умовам героїв новели, використовуючи 

цитати. 

Група №3: дайте характеристику духовного життя героїв новели, використовуючи цитати. 

Група №4: дайте характеристику навколишнього середовища, описаного у новелі, 

використовуючи цитати. 

Група №5: поміркуйте, яку країну нагадують описані в новелі умови життя людей. Дайте 

визначення слову «вандалізм» за тлумачним словником. Чи стосується це слово тексту 

твору? 

Інструкція 

Розподіліть ролі: спікер, секретар, доповідач, ініціатори. 

Підготуйте «шпаргалку»: перелік деталей, які змальовують умови життя героїв. 

Поміркуйте над сенсом цих деталей. Поясніть причини деградації людської цивілізації. 

 

 При вивченні теми «Сенс подорожі Маленького принца Всесвітом» (за казкою- 

притчею А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц») можна використати прийом 

«Навчаємось разом». 

Завдання: опишіть за схемою 

Розмір планети 

Розташування на ній предметів, героїв. 

Предмети, тварин, рослини, людей, які перебувають на планеті. 

Яку рису характеру уособлює. 

Які образи-символи використав автор для опису планети? 

Група №1: - планету Короля. 

Група №2: - планету Честолюбця. 

Група №3: - планету географа. 

Група №4: - планету Бізнесмена. 

Група №5: - планету Ліхтарника. 

 

 


