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    ЦЮРУПИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ 

ЦЮРУПИНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ 

75100,  м. Цюрупинськ, вул. Самарця, 22, тел. 2-16-63, факс 2-19-42 

E- mail: : osvita_tsyrupinsk@ukr.net metodcab_cyr@ukr.net  

 

04.02.2016 № 25                                                                                                      Директорам ЗНЗ 

 

Про реалізацію змістових ліній на уроках зарубіжної літератури  в умовах упровадження  

нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 

Методичні рекомендації 

 Нова соціально-педагогічна модель випускника ЗНЗ відображає кінцеву мету 

загальної середньої освіти – формування громадянина України, підготовленого до життя в 

сучасному суспільстві, здатного навчатися впродовж життя, оперувати й управляти 

інформацією, приймати виважені рішення, ефективно взаємодіяти з людьми, 

усвідомлювати свою роль у державі і світі, адекватно реагувати на проблеми й виклики 

часу і нести відповідальність за власні вчинки, досягати творчої самореалізації.  

Один із важливих напрямів української освіти  - гуманітарний, що забезпечує 

духовний розвиток учнів. Серед навчальних дисциплін гуманітарного циклу особливе 

значення має література як мистецтво слова. 

Прийняття  документів щодо реформування літературної освіти (Концепції 

літературної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, 

нових програм) зумовлене, зокрема,  такими чинниками: катастрофічним зниженням 

інтересу школярів до читання, значним перевантаженням шкільних програм, 

недостатністю у шкільних програмах творів про дітей (у тому числі про сучасних дітей) і 

для дітей та ін.  

Державний стандарт базової і повної загальної освіти, затверджений  постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392, орієнтує суб’єктів сучасного уроку  

літератури на реалізацію завдань галузі «Мови і літератури», де об’єднувальними є засади 

особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів. Особистісно 

зорієнтований підхід забезпечує розвиток соціокультурних, соціально-психологічних та 

інших здібностей учнів, компетентнісний – формування ключових і предметних 

компетентностей, діяльнісний – розвиток умінь і навичок учня, застосування здобутих 

знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та 

природного середовища. 

Мета літературної освіти – виховання творчого читача із самостійним критичним 

мисленням, формування гуманістичного світогляду, загальної культури, естетичних 

смаків особистості. 

     На підставі нової Концепції літературної освіти (2011) курс літератури 

складається  не із двох, а із чотирьох етапів: 1-4 класи – літературне читання; 5-7 класи – 

прилучення до читання, формування стійкої мотивації до читання художньої літератури; 

8-9 класи – системне читання; 10-11 класи – творчо-критичне.   

     Крім нової структури літературної освіти, в Державному стандарті зафіксовано й 

інші важливі для викладання зарубіжної літератури моменти: 

  поєднання особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів; 
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  введення натомість трьох змістових ліній (аксіологічна, літературознавча, 

культурологічна) чотирьох змістових ліній (емоційно-ціннісна, літературознавча, 

культурологічна, компаративна); 

  зв’язок викладання зарубіжної літератури із формуванням мовної компетентності, у 

тому числі у процесі вивчення іноземних мов (з 1 класу – одну, з 5 класу – другу) і рідної 

мови;  

 настанова на формування літературної компетентності, у тому числі орієнтування у світі 

класичної і сучасної літератури, користування сучасними інформаційно-комунікаційними 

системами у процесі виховання якостей творчого читача та інші. 

 При викладанні зарубіжної літератури чинними у 2015/16 навчальному році є  

1. Лист МОН України від 26.06.2015 р. № 1/9-305 «Особливості вивчення базових 

дисциплін у ЗНЗ у 2015/16 н.р.» 

2. Лист МОН України від 01.07.2014 № 1/9-343 «Педагогічні особливості навчання 

учнів 6-х класів» 

3. Лист МОН України від 24.05.2013 № 1/9-368 «Про організацію навчально-

виховного процесу у 5-х класах ЗНЗ і вивчення базових дисциплін в основній 

школі» 

4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.05.2015 р. №518 «Про внесення 

зміни до деяких наказів» (змінено назву предмета «Світова література» на 

«Зарубіжна література») 

5. Наказ МОН України від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних 

програм загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» 

6. Наказ МОН України № 1222 від 21.08.2013 « Про затвердження орієнтовних вимог 

оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної 

середньої освіти» (оцінюються учні 5, 6, 7 класів) 

7. Наказ МОН України № 996 від 30.08.2011  «Про затвердження орієнтованих 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої 

освіти». (8-11 класи) 

8. Концепція літературної освіти, затверджена наказом МОН України від 26.01.2011  

№ 58. 

   У пояснювальній записці до навчальної програми для загальноосвітніх навчальних 

закладів 5–9 класи ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА (2012 р. зі змінами 2015 р.) йдеться: 

«Головна мета вивчення предмета «Зарубіжна література» в загальноосвітній школі – 

прилучення учнів до здобутків зарубіжної літератури та культури, розвиток творчої 

особистості (читача), формування в неї гуманістичного світогляду, високої моралі, 

естетичних смаків, а також якостей громадянина України, який усвідомлює свою 

належність до світової спільноти.  

    Літературна освіта в основній школі спрямована на розвиток сформованих (у 

початковій школі) і формування нових компетентностей і компетенцій.  

Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 

програма із зарубіжної літератури для 5–9 класів забезпечує розвиток ключових 

компетентностей (уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними 

мовами, інформаційно-комунікаційної, соціальної, громадянської, загальнокультурної), а 

також спрямована на формування літературної компетентності, яка передбачає:  

1) розуміння учнями літератури як невід’ємної частини національної і світової художньої 

культури;  

2) усвідомлення специфіки літератури як мистецтва слова, її гуманістичного потенціалу й 

місця в системі інших видів мистецтва;  
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3) знання літературних творів, обов’язкових для вивчення, ключових етапів і явищ 

літературного процесу, основних світоглядних позицій видатних письменників, 

усвідомлення їхнього внеску в скарбницю світової культури;  

4) оволодіння основними літературознавчими поняттями й застосування їх у процесі 

аналізу та інтерпретації творів;  

5) формування якостей творчого читача та розвиток читацького досвіду; 

6) уміння й навички створення усних і письмових робіт різних жанрів;  

7) уміння орієнтуватися у світі художньої літератури й культури (класичної та  сучасної), 

оцінювати художню вартість творів, порівнювати їх (у різних перекладах; в оригіналах 

і перекладах, переспівах; утілення в інших видах мистецтва тощо).   

Складниками літературної компетентності є емоційно-ціннісна, 

літературознавча, загальнокультурна, компаративна компетенції особистості, які 

мають бути сформовані поступово під час вивчення зарубіжної літератури.  

Формування літературної компетентності та її складників тісно пов’язано з 

формуванням комунікативної компетентності, розвитком умінь і навичок володіння 

учнями українською мовою, а також іноземними мовами, видами мовленнєвої діяльності, 

основами культури усного і писемного мовлення.  

Компетентнісний підхід реалізовано у «Державних вимогах до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів», які сформульовано комплексно – до кожного розділу 

програми з метою системного формування компетенцій і компетентностей учнів, 

актуалізації вивченого і постійного закріплення, поглиблення, розвитку набутих знань, 

умінь, навичок, підготовки до контрольного оцінювання.  

У програмі із зарубіжної літератури для 5–9 класів реалізовано цілісний підхід до 

вивчення художніх творів, який відповідає специфіці художньої літератури як виду 

мистецтва. До програми кожного класу введено невеликий обсяг художніх текстів  

(відповідно до вікових особливостей учнів), які школярі мають прочитати повністю, 

маючи змогу осягнути їх як неподільну художню цілість. Художній твір, прочитаний у 

повному обсязі (повільно, уважно, творчо), дає можливість отримати цілісне естетичне та 

емоційне враження, спонукати роботу думки й уяви, сформувати вміння й навички 

читацької культури. Настанова на зменшення кількості художніх текстів і водночас на їх 

цілісне прочитання, сприймання й осмислення, що забезпечує програма, відповідає 

здоров’язберігальним технологіям в освіті (уникнення фізичного перевантаження учнів, 

створення комфортного освітнього середовища, формування оптимістичних очікувань та 

їхня реалізація під час зустрічі з прекрасним).   

Програма із зарубіжної літератури побудована на підставі діяльнісного підходу, що є 

ключовим для всієї базової і повної загальної середньої освіти. Досягнення належного 

рівня сформованості вмінь учнів у всіх видах читацької діяльності, якостей творчого 

читача, опанування сучасного світу з урахуванням здобутків художньої літератури, 

української та іноземної мов, культури різних країн і народів – основний результат 

вивчення зарубіжної літератури в школі.  

У програмі відображено чотири змістові лінії літературного компонента 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: емоційно-ціннісну, 

літературознавчу, культурологічну, компаративну.  

Емоційно-ціннісна лінія забезпечує розкриття гуманістичного потенціалу та 

естетичної цінності творів художньої літератури. Емоційно-ціннісна лінія спрямована на 

формування духовно-емоційного світу учнів, їхніх етичних позицій, світоглядних уявлень 

і переконань, а також на розвиток інтересу учнів до художньої літератури, розширення 

кола їхнього читання, орієнтування у світі класичної і сучасної літератури (зокрема, в 

бібліотечних фондах, інтернет-ресурсах) із метою пошуку необхідної книги, розвитку 

вмінь і навичок читацької діяльності.  

Літературознавча лінія передбачає вивчення літературних творів у єдності змісту й 

форми, оволодіння учнями основними літературознавчими поняттями й застосування їх 
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під час аналізу й інтерпретації художніх творів; розгляд літературних творів, явищ і 

фактів у контексті літературного процесу; виявлення специфіки літературних напрямів, 

течій; розкриття поетикальних (зокрема жанрово-стильових) особливостей художніх 

творів; ознайомлення учнів із загальними принципами художнього перекладу, 

необхідними для текстуальної роботи з перекладною літературою.  

Літературознавча лінія втілена у змісті навчального матеріалу і в спеціальній  

рубриці «Теорія літератури» (ТЛ), що супроводжує кожний розділ програми і де 

зазначені основні поняття й терміни, які учні мають знати й використовувати під час 

аналізу й інтерпретації художніх текстів. Літературознавчі терміни й поняття подано в 

програмі за принципами науковості (відповідно до розвитку сучасного 

літературознавства), послідовності (від простих до складних) й концентричності (від 

елементарних уявлень до їхнього поглиблення, від загальних понять до їхніх різновидів 

тощо).   

Культурологічна лінія сприяє усвідомленню художньої літератури як важливого 

складника мистецтва; ознайомленню учнів із фундаментальними цінностями світової 

художньої культури; розкриттю особливостей творів, літературних явищ і фактів у 

широкому культурному контексті; висвітленню зв’язків літератури з філософією, 

міфологією, фольклором, звичаями, віруваннями, культурними традиціями різних народів 

і національностей; розширенню ерудиції учнів, вихованню їхньої загальної культури, 

поваги до національних і світових традицій, толерантного ставлення до представників 

різних культур, віросповідань, рас і національностей.  

Культурологічна лінія втілена у відповідній рубриці програми «Література і 

культура» (ЛК), що супроводжує кожний розділ. У рубриці «Література і культура» 

розкрито зв’язки літератури з іншими видами мистецтва, філософією, міфологією; 

утілення літературних творів у живописі, музиці, кіно тощо; подано інформацію про 

літературні музеї, визначні культурні явища різних країн і народів та ін. Зміст цієї 

рубрики має орієнтовний характер, учитель може на власний розсуд використати 

запропонований культурологічний контекст, розширити його за рахунок іншого 

матеріалу.   

Компаративна лінія забезпечує порівняння літературних творів, явищ і фактів, що 

належать до різних літератур; установлення зв’язків поміж українською та зарубіжними 

літературами (генетичних, контактних, типологічних та ін.); розгляд традиційних тем, 

сюжетів, мотивів, образів у різних літературах; зіставлення оригіналів та україномовних 

перекладів літературних творів; увиразнення особливостей української культури й 

літератури на тлі світової; демонстрацію лексичного багатства й невичерпних 

стилістичних можливостей української мови, а також поглиблення знань і розвиток 

навичок учнів з іноземних мов.  

Компаративна лінія реалізована в програмі у рубриці «Елементи 

компаративістики» (ЕК), поданої до кожного розділу програми. Рубрика «Елементи 

компаративістики» забезпечує цілісність уявлень учнів про художню літературу та її місце 

в системі мистецтва й культури, міжпредметні зв’язки (української та зарубіжної 

літератур, зарубіжної літератури та історії (української, всесвітньої), зарубіжної 

літератури та мови (української, іноземної) та ін.). Зміст цієї рубрики програми може бути 

творчо використаний учителем на тих уроках, які, на його думку, якнайкраще сприяють  

компаративним студіям, формуванню в учнів відповідних умінь і навичок. Крім 

зазначених у програмі компаративних паралелей, учитель може вдатися й до інших, 

розширити зміст рубрики, але обов’язково з урахуванням вікових особливостей учнів, 

їхніх знань з інших предметів, фонових знань тощо.   

Згідно з Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти всі 

освітні галузі повинні мати українознавче спрямування, що безпосередньо стосується 

літературного компонента галузі «Мови і літератури», до якого належить предмет 

«Зарубіжна література». У зв’язку з цим у рубриці «Україна і світ» висвітлено 



5 
 

взаємозв’язки української та зарубіжних літератур, зв’язки зарубіжних письменників з 

Україною, особливості втілення української теми в їхніх творах, літературні музеї України 

та інших країн, здобутки українських письменників та перекладачів творів зарубіжних 

авторів, багатство української мови й літератури на тлі світової культури. Рубрика 

«Україна і світ» сприятиме національній самоідентифікації учнів, усвідомленню ними 

національних цінностей та необхідності їхнього збереження й примноження в умовах 

глобалізації світу.   

Етапи літературної освіти відрізняються принципами відбору літературних текстів, 

змістом навчального матеріалу, державними вимогами до рівня загальноосвітньої 

підготовки учнів, але поміж ними існує тісний зв’язок і наступність.   

Завдання вивчення літератури в 5–7 класах (прилучення до читання): 

 сформувати в учнів стійкий інтерес до літератури, прилучити їх до читання;  

 сприяти формуванню моральних якостей школярів засобами літератури, їхньої 

національній самоідентифікації, розумінню значення української мови та іноземних мов в 

опануванні здобутків світової культури; 

 дати уявлення про зміст і форму художнього твору, їхні складники;  

 сформувати в учнів основні вміння аналізу та інтерпретації художнього твору; 

 сформувати вміння характеризувати літературних персонажів, виявляти засоби 

виразності; 

 дати основні уявлення про оригінал і художній переклад, сформувати елементарні 

вміння та навички порівняння художніх творів в оригіналах і перекладах (за умови 

володіння учнями іноземними мовами);  

 розвивати вміння та навички зв’язного мовлення (усного й писемного) під час 

підготовки різних видів робіт (висловлення власної думки щодо прочитаного, 

характеристика образу, складання плану твору, написання твору на літературну тему 

тощо).    

Завдання вивчення літератури у 8–9 класах (системне читання): 

- дати уявлення про основні літературні епохи, напрями, течії в контексті 

вітчизняної та світової культури;  

- розкрити жанрово-родовий поділ літератури, навчити розрізняти твори різних 

родів і жанрів у їхній специфіці;  

- поглибити вміння аналізу та інтерпретації творів літератури із застосуванням 

основних теоретичних понять;  

- сформувати в учнів уміння виокремлювати компоненти змісту й форми, 

установлювати зв’язки поміж окремими компонентами твору, визначати їхні функції в 

тексті; 

- навчити школярів зіставляти різні літературні твори, явища, визначати їхню 

художню своєрідність; 

- активізувати інтерес учнів до вивчення літератури в оригіналах і перекладах, 

розвинути вміння зіставляти оригінали й переклади (за умови володіння відповідною 

іноземною мовою); 

- сприяти самоствердженню учнів, виробленню в них моральних якостей, 

громадянської позиції; 

- розвивати вміння й навички зв’язного мовлення (із застосуванням аргументації, 

елементів дискусії, оцінки щодо прочитаного та ін.); 

- виховувати естетичні почуття та емоції, формувати здібність отримувати 

естетичне задоволення від прочитаного.   

Уміння й навички учнів, набуті протягом 5–9 класів, мають бути поглиблені під час 

подальшого вивчення літератури в старшій школі (10–11 класи).  

Викладання зарубіжної літератури в 5–9 класах здійснюється на підставі 

дидактичних, літературознавчих та методичних принципів:  
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традиційних (науковість, історизм, зв'язок навчання та виховання, доступність, 

спрямованість на розвиток учня, особистісний характер читацької діяльності, шкільний 

аналіз та інтерпретація твору, взаємодія мистецтва й дійсності в естетичній 

свідомості учня, комунікативність, репрезентативність, країнознавчий підхід та ін.); 

нових (ціннісного підходу, нерепресивної свідомості, іманентності, вивчення 

літератури в контексті розвитку культури й мистецтва, використання знання різних 

мов і перекладів, компаративності, діалогізму та ін.).  

Вивчення зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах – творчий 

процес, у якому вчитель та учні є повноправними партнерами й учасниками 

культурного діалогу, який має зробити книжку невід’ємною частиною життя нового 

покоління громадян України у XXI ст., прокласти їм шлях до цивілізованого світу через 

здобутки художньої літератури різних країн і народів, слугувати збереженню миру й  

загальнолюдських цінностей». 

Таким чином, зміст роботи учителя зарубіжної літератури повинен бути 

спрямований на формування в учня літературної компетентності, яку схематично 

можна виразити так: 

Змістові лінії ЛО + предметні/ключові компетентності = літературна компетентність, 

складники якої: 

- емоційно-ціннісна 

- літературознавча 

- загальнокультурна        компетенції особистості 

- компаративна 

 

 

Урок і його побудова, структурна організація в нових умовах співпраці суб’єктів 

навчання є основою для підвищенні ефективності та якості літературної освіти школярів.  

Сучасні вимоги до уроку літератури, диференційовані за змістовими лініями літературної 

освіти, визначаються Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, 

навчальною програмою, у яких встановлено обсяг і характер навчального матеріалу, 

послідовність його вивчення, види робіт із розвитку мовлення, виразного читання, що 

спрямовують учителя й учня на досягнення позитивних результатів у формуванні 

компетентного читача. Це безпосередньо реалізується на уроці як цілісній динамічній 

системі, що становить сукупність взаємопов’язаних компонентів – мотивів, цілей, змісту 

навчання, принципів його організації, методів і прийомів організації навчальної діяльності 

учнів-читачів, завдань, структури уроку, результатів учіння.  

Готуючись до уроку, учитель зарубіжної літератури проектує, яким чином буде 

реалізовуватися  кожна із 4-х змістових ліній. Дві перші лінії  (емоційно-ціннісна і 

літературознавча) починають реалізовуватись ще у початковій школі, а дві останні 

вимагають підготовленості учня та його певної літературознавчої компетентності. 

Зупинимося детальніше на особливостях реалізації кожної із 4-х змістових ліній 

на уроці зарубіжної літератури. 

1.Емоційно-ціннісна змістова лінія, яка тісно переплітається з іншими трьома 

змістовими лініями, забезпечує розкриття гуманістичного потенціалу та естетичної 

цінності творів зарубіжної літератури, формування світогляду учнів, їх національної 

свідомості, моралі та громадянської позиції. 

Цінність, за кандидатом психологічних наук Шайгородським Ю., розглядається «як 

предмет,  що має певну користь і здатний задовольнити ту  чи іншу потребу людини;  як 

ідеал, до якого прагне людина;  як норма, якої необхідно дотримуватися;  як значущість   

чого-небудь для  особистості або  соціальної групи».  

У процесі визначення особистісного емоційно-ціннісного ставлення до дійсності, 

до фактів, що вивчаються, в учнів актуалізуються емоційна, розумова та дієва сторони 
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особистості. Емоційно-ціннісні ставлення особистості, які мають бути актуалізовані в 

навчанні, являють собою єдину систему, а саме: «прагнення знань (пізнавальне ставлення: 

«Хочу знати!»), прагнення любові, добра (моральне ставлення: «Прагну до добра!»), 

прагнення краси (естетичне ставлення: «Прагну до краси!»), прагнення успіху в 

діяльності (практичне ставлення: «Прагну до успіху!»), прагнення творчості й пошуку 

(творчо-пошукове ставлення: «Прагну вирішення!»), прагнення взаємодії 

(міжособистісне ставлення: «Бажаю поваги, співпраці!»)». Тож учитель, плануючи 

власну діяльність, має переосмислити способи та методи передачі інформації, 

передбачити використання презентаційного матеріалу, продумати фактори впливу на 

емоційну та мотиваційну сфери школярів. Водночас, забезпечуючи реалізацію ціннісної 

лінії, плануючи діяльність учня-суб’єкта основної школи під час вивчення творів 

морального змісту, про національні події, характери і традиції, пригодницькі, детективні, 

фантастичні, казкові твори, учитель забезпечує емоційне сприймання і творче осмислення 

художнього тексту, вчить визначати авторську позицію, виявляти актуальні проблеми 

творів, висловлювати власне ставлення до відображених у художньому творі подій, 

образів, тем, ідей з урахуванням моральних цінностей і соціальних норм. Від професійних 

і організаційних умінь педагога залежить, чи будуть учні сприймати літературу як 

можливість для діалогу: самостійно визначати значення твору для суспільства, 

вирішувати моральні проблеми особистості, аргументувати власну оцінку прочитаного, 

вести літературні дискусії, готувати публічні виступи, презентації, проекти.               

Формування емоційно-ціннісних орієнтирів можливе на кожному етапі уроку 

літератури. Так, у структурі мотиваційного етапу обов’язково має плануватися 

з’ясування емоційного стану школярів та забезпечення емоційної готовності до уроку. З 

цією метою можуть використовуватися різноманітні інтерактивні прийоми та методи: 

«Побажай успіху», «Комплімент», «Термометр», «Обмін побажаннями», «Обмін 

усмішками», «Словесний настрій», «Графічне зображення настрою», «Кольоровий 

настрій», «Настрій у символах (смайлики, сонечко, квіти)» тощо. Етап цілевизначення і 

планування – дуже важливий структурний елемент уроку, на якому є змога навчити 

школярів свідомо ставитися до навчання, підготувати їх до вибору тих цілей, того виду 

діяльності, що близькі власним інтересам, прагненням, здібностям. Адже саме тут учні 

отримують зразки планування своєї життєдіяльності; вони відчувають успіх, доповнюючи 

запропоновані цілі власними, відчувають довіру до вчителя під час спільного планування і 

обговорення окремих видів навчальної діяльності на уроці, переживають певні емоції під 

час ігрових ситуацій (учитель пропонує не просто визначити навчальні цілі, а записати і 

розмістити їх на «дереві знань», щоб потім проаналізувати результативність їх виконання і 

нагородити себе аплодисментами). 

На уроках літератури на етапі опрацювання навчального матеріалу учнів чекає 

найцікавіше: зустріч з письменником та його творами, можливість обговорити цікаві 

питання, вирішити певні проблеми, допомогти літературним героям налагодити стосунки, 

озвучити власні роздуми про дружбу, добро, красу, про людське щастя і шляхи до нього, 

про цінності, які потрібно берегти в сучасному світі. 

Оскільки на уроках літератури відкриваються великі можливості для створення 

атмосфери вільного спілкування і невимушеної співпраці, то учитель, готуючись до уроку, 

повинен не тільки закцентувати увагу на найцікавіших моментах сюжету художнього 

твору та найактуальніших проблемах, а й дібрати такі види роботи, щоб учні стали 

активними учасниками і творцями уроку. Звичайно ж, для забезпечення діяльнісної 

основи уроку  літератури необхідно використовувати діалогічне навчання, інтерактивні 

методи, навчання у групах, парах, трійках тощо. Саме групова робота є тим фактором, 

який сприятиме формуванню навчальної мотивації школярів у процесі вивчення 

літератури, забезпечуватиме розвиток інноваційного потенціалу школярів, додасть їм 

упевненості в досягненні життєвого успіху. Працюючи у групах на уроках літератури, 

учні вчаться самостійно й критично мислити, вирішувати проблеми, приймати рішення, 
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творчо використовувати здобуті знання у конкретних ситуаціях, бути комунікабельними, 

працювати в команді, дбати про розвиток моральності, культурного рівня, формування 

естетичного смаку. 

     Організовуючи роботу над змістом твору, педагог особливо ретельно добирає 

інтерактивні технології, які б сприяли розвиткові уяви і навичок критичного мислення 

учнів, спонукали до вироблення власного ставлення до проблеми і висловлення особистої 

думки, забезпечували порівняння альтернативних точок зору і вироблення умінь 

приймати зважені рішення. Вивчаючи художній твір, варто об’єднати учнів у групи для 

вирішення певної моральної проблеми. З’ясувавши її суть, обміркувавши всі можливі 

варіанти розв’язку, доповідач від імені групи висловлює вироблену точку зору, 

завершуючи відповідь фразами: «Ми вважаємо…», «Тому що…», «Наприклад…», 

«Отже…». Коли кожне об’єднання висловить власну точку зору, можна перейти до вправи 

«Займи позицію». Учні усвідомлюють, що при вирішенні проблеми виникли протилежні 

думки, які не мають єдиного правильного вирішення. Вони намагаються глибше 

ознайомитися з різними позиціями, вчаться уважно вислуховувати один одного, на 

практиці використовують уміння захищати власну точку зору, вибрати одну із позицій та 

аргументувати її, використовуючи приклади із художнього твору. Працюючи над 

характеристикою образів, можна застосувати «Коло ідей», «Акваріум» або «Розігрування 

рольових ситуацій». Можна поєднати рольову гру з дискусією у стилі телевізійного ток-

шоу. Така форма роботи допомагає школярам набути навичок публічного виступу, брати 

участь у загальних дискусіях, обстоювати й висловлювати власну позицію, у результаті 

чого формуються соціальні компетентності, ціннісні орієнтири, життєві переконання. 

Специфіка вивчення літератури вимагає особливого підходу до організації груп, їх 

класифікації та функціонування. Як доводить практика, найбільш доцільними є рольові 

тимчасові групи, а саме: «історики», «біографи», «літературознавці», «критики», 

«краєзнавці», «фольклористи», «філософи», «кореспонденти», «мистецтвознавці», 

«екскурсоводи», «читці» тощо. Не менш цікаво учням працювати у групах, які 

конкретизують їхні функції: проблемні, творчі, дискусійні, артистичні, пошукові, 

дослідницькі, проектні, експертні та інші. Безперечно, впровадження групової учнівської 

діяльності у процесі вивчення зарубіжної літератури підвищить результативність 

літературної освіти учнів, забезпечить співробітництво і взаємонавчання на уроках 

літератури, позитивно вплине на розвиток культури спілкування, сприятиме формуванню 

комунікативних умінь і навичок, літературних компетенцій, ціннісних орієнтирів, творчої 

уяви та емоційності. До методів і прийомів розвитку ціннісних орієнтацій особистості 

школяра можна віднести і такі: метод рольового перевтілення (учень раз виступає в ролі 

«автора», інший раз – «читача», «критика» чи «літературного персонажа»); метод емпатії  

(здатність індивіда емоційно реагувати на переживання інших людей, розуміти їх стан, 

відчуття і думки); метод рефлексії (учень має змогу «у слові виразити  своє захоплення, 

свій подив перед красою світу» (В.Сухомлинський)); метод релаксації; формулювання 

учнями запитань до тексту, які виникли в них під час читання (перед читанням учні 

отримали випереджальне завдання: сформулювати власне запитання до тексту, на яке б 

найбільше хотілося отримати відповідь); організація бесіди, яка забезпечує рух учнів до 

спільного для всіх пізнавального запиту до тексту, у результаті чого будується вся 

подальша аналітико-інтерпретаційна робота над текстом; організація дискусії за однією із 

центральних проблем твору, що вивчається; наведення й обговорення цитат із тексту та ін. 

Формування емоційно-ціннісних орієнтацій в учнів у курсі зарубіжної літератури 

зумовлюються культурологічним компонентом. Важливо одночасно пробуджувати на 

уроках літератури емоційні почуття й розвивати мислення учнів, сприяти підвищенню 

їхніх пізнавальних здібностей, враховувати рівень психічного розвитку й знань школярів, 

створювати емоційну атмосферу, що є сприятливим ґрунтом для розвитку.  
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     Учні при оцінюванні твору повинні визначити загальну емоційну тональність твору, 

усвідомити своє ставлення до прочитаного. Здійснювати цю роботу можна через 

застосування дидактичних ігор, комунікативних вправ. Це і літературно-театральні 

вистави, реклама книжки, твору, ігрова імітація соціальних і ділових стосунків тощо. 

Застосування інтерактивних та мультимедійних технологій захоплює учнів, пробуджує в 

них інтерес та мотивацію, вони  навчають самостійного мислення та дій і тоді 

пропонована  вчителем низка завдань на уроці стимулює  школярів до висловлення 

власної думки, відстоювання власної точки зору. 

Емоційно-ціннісний фактор виступає провідним смислом вивчення 

літератури, реалізація якого прямо залежить від сформованості в учнів 

літературних знань та навчальних умінь. 

2. Літературознавча лінія 

Завдання літературознавчої лінії Державного стандарту  –  засвоїти 

програмовий матеріал з літератури. 

   Відповідно до літературознавчої змістової лінії Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти (освітня галузь “Мови і літератури”) випускник 

основної школи має розуміти взаємозв'язок компонентів літературного твору, форми і  

змісту; має розрізняти напрями та течії, роди і жанри,  їх суттєві ознаки; має знати 

визначення основних теоретико-літературознавчих понять і вміти застосовувати їх під 

час інтерпретації та аналізу творів (окремих фрагментів і компонентів тексту); має 

визначати жанрово-родову приналежність творів; має користуватися 

літературознавчими словниками, енциклопедіями та іншими видами джерел; має 

проводити пошуково-дослідницьку діяльність у галузі літератури (збирання відомостей 

про письменників, систематизація фактів, проведення аналізу окремих літературних явищ, 

підготовка повідомлення).  

Для поглибленого вивчення тексту художнього твору слід використовувати 

загальні плани аналізу ліричних, епічних та драматичних творів, характеристику 

художнього образу, огляду літературних тенденцій. Звісно, такі пам’ятки розраховані на 

творче використання. Їх призначення нагадати про основні моменти аналізу шкільного 

тексту. Етапи аналізу твору визначає сам читач, їх порядок можна змінювати залежно від 

способу інтерпретації твору. 

     Робота з розвитку мовлення під час вивчення великих творів має бути 

різноманітною за формою. Епізоди, які вважаються центральними, слід подавати 

«крупним планом»: їх читають у класі, аналізують, використовують під час виконання 

різноманітних усних і письмових завдань. З окремими епізодами учні ознайомлюються 

самостійно, готуючись стисло переказати їх зміст або виконати будь-яке інше завдання. 

      При вивченні образу-персонажу не треба обмежуватися вивченням особливостей 

його характеру, а передбачати морально-естетичні позиції героя. 

     Розв’язання ключових питань аналізу образів дійових осіб твору дає змогу 

виконувати завдання, які мають розвивати у школяра певні читацькі уміння. Наприклад, 

діти установлюють зв’язок між образами літературного героя, конкретними людьми й 

окремими фактами суспільного життя, з’ясовують типове в характеристиці персонажа, 

його впливу на оточуючих, особливості внутрішніх переживань. 
Продуктивним у вивченні літератури є  своєрідні плани-дороговкази для аналітичного 

переказу вибраних епізодів, що передбачають: 

 

 

 

 

Роботу  

над 

текстом 

Характеристику  

головних героїв 

 Спостереження  

за розвитком  

сюжету та 

втіленням 

авторського задуму 

Вирішення 

актуальних  

проблемних 

питань 

Визначення 

основних 

літературознавчих 

термінів 
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У процесі навчання слід спиратися на текстоцентричний принцип як один із 

сучасних принципів навчання, відповідно до якого опрацювання будь-якої літературної 

теми має здійснюватися на текстовій основі.  

Проектуючи зазначене на урок літератури, учитель має зважати, що основна 

одиниця за таких умов – діалогічна цілісність. Центром особистісно зорієнтованого 

процесу є не індивід учня чи вчителя, письменника чи літературного персонажа, а 

особистість.  

Діалогічну цілісність на компетентнісно-діяльнісному уроці літератури в 

особистісно зорієнтованому просторі можна представити такою схемою : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вісь, навколо якої все обертається, – це особистість. Вона перебуває в різному 

часовому просторі (особистість у минулому, теперішньому, майбутньому), у певному 

соціумі, певній культурі та у взаємодії: учень → автор → художній твір → персонаж → 

учитель → соціум → світова культура. 
Створення таких умов забезпечить особистості формування «образу – себе – буття» 

та його складових: «образу Я», «образу Автора», «образу художнього твору», «образу 

літературного персонажа», «образу Я і літературного героя», «образу Світу», «образу Я у 

Світі» тощо. Така цілісність і повнота взаємодії всіх істотних сил людини (учня-читача) зі 

світом (літературно-мистецьким явищем) активізує внутрішні потенції особистості, які 

приведуть до вдосконалення її самої і суспільства.  

Під час вивчення зарубіжної літератури в усіх класах слід активно використовувати 

сучасні педагогічні технології (комп'ютеризоване навчання, інтерактивні види і форми 

роботи), які збільшують пізнавальну самостійність учнів та мотивують потребу розвитку 

їхньої читацької культури. Серед інтерактивних форм роботи на уроках зарубіжної 

літератури поширення набуває навчальна взаємодія учнів у парах, мікрогрупах, групах, що 

здебільшого застосовуються під час пошуку та аналізу інформації, виконання практичних 

завдань, підготовки диспутів, семінарів, різноманітних творчих завдань тощо. З метою 

надання школярам більших можливостей для спілкування, висловлювання власних думок і 

почуттів домінантною формою навчання на уроках в усіх класах має бути діалог, під час 

якого виявляється рівень знань учнів. 

3. Культурологічна змістова лінія 

Культурологічна складова вивчення зарубіжної літератури в школі полягає у 

формуванні моральної позиції, ціннісних орієнтирів і потреб особистості школяра у 

пізнанні і сприйманні полікультурного простору; збагаченні знань учнів про світову 

культуру і світовий літературний процес через емоційно-ціннісне сприйняття творів 

різних часів і різних культур; розвитку комунікативної компетенції за умов відкритого 

інформаційного спілкування; засвоєнні учнями узагальненого людського досвіду та 

використанні його як складової власного життєвого досвіду, в міжпредметних паралелях 

(українська література і зарубіжна література: етапи, напрями, сюжети) 
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Культурологічне вивчення літератури ще називають діалогом культур, діалогом 

мистецтв, діалогом національних літератур. Воно передбачає виявлення спільного і 

особливого на рівні теми  твору, проблематики, сюжетів, засобів зображення. 

Основні чинники культурологічної змістової лінії уроку літератури 

1 Типологічні особливості розвитку світової літератури на певному етапі                                              

(визначаємо на оглядових темах) 

2 Типологічні особливості розвитку національної літератури 

  (оглядова тема до вивчення творчості письменника) 

3 Біографічні відомості про письменника (автобіографія, мемуари, спогади сучасників, листи тощо). 

4 Співвідношення стилю письменника  та типологічних рис національної та світової літератур на 

цьому етапі 

5 Жанрово-родова специфіка  твору, що вивчається, (відповідно до епохи, особливостей 

національної літератури, напряму або течії), увага до його форми 

6 Зображувально-виражальні засоби художнього твору  

(читаємо мовою оригіналу, проводимо порівняльний аналіз кількох перекладів) 

7 Роль твору і внесок митця у національну та світову літератури 

Отже, виховна та розвивальна функції культурологічних знань полягають у 

вихованні школярів толерантності, терпимості, інтернаціоналізму і патріотизму, у 

формуванні здатності долати конфліктні ситуації, бути відкритим до діалогу. 

4. Компаративна змістова лінія 
Компаративістика – порівняльне літературознавство – наукова дисципліна, метою 

якої є виявлення міжлітературних зв'язків на основі зіставлення творів та явищ 

національних письменств одного чи різних історичних періодів. 

Компаративний аналіз — це аналіз, при якому досліджуються явища мистецтва 

слова через порівняння їх з іншими такими явищами переважно в різних національних 

письменствах. 

Урок компаративного аналізу — це урок, на якому домінуючим є порівняльний 

аналіз художнього твору, мета якого розкрити ідейну та естетичну сутність кожного з 

порівнюваних творів чи процесів; дати історико-літературне пояснення відповідностей 

або відмінностей літературних явищ різних епох та творів; сприяти розумінню духовної 

єдності, національної своєрідності різних літератур у культурно-історичному розвитку 

суспільства. 

У компаративістиці виділяють вивчення таких зв'язків: 

1. Генетичних (грец.γεννώ — породжувати) (виявляються у спільних джерелах, що 

належать до різних літератур, міжнаціональних літературних впливах, 

запозиченнях. 

2. Контактних (який впливає, діє) (виявляються між письменниками, школами, 

літературами течіями, творчому використанні мандрівних сюжетів, вічних тем та 

образів світового письменства). 

У міру формування необхідних знань з теорії літератури доцільно з 5 класу 

починати практикувати застосування елементів компаративного аналізу, поступово й 

систематично готувати учнів до таких видів робіт, починаючи з основної школи. 

Як правило, така робота має фрагментарний характер і проводиться у формі 

невеличкого компаративного дослідження. У такому випадку творові, обраному для 

порівняння, відводиться, так би мовити, допоміжна роль. Під час аналізу твору на уроці 

літератури можливе звернення до якогось іншого (частіше його фрагментів), порівняння з 

яким дозволяє краще і глибше осягнути той твір, що вивчається. Зіставлення оригіналу та 

декількох перекладів сприяє кращому осмисленню твору, допомагає усвідомити 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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особливості стилю письменника, його творчої манери перекладача, вивчення творів різних 

народів, близьких за темою, сюжетом, ідеєю, проблематикою,образами, особливостями. У 

старших класах рівень компаративного аналізу ускладнюється. 

Компаративний аналіз має такі етапи: 

1.Підготовка: з’ясування зв’язків двох художніх творів; вивчення позатекстової сфери 

обох творів. 

2.Реалізація: розгляд типологічних зв’язків між двома творами різнонаціональних 

літератур; розкриття причинно-наслідкових зв’язків. 

3.Узагальнення: доведення спорідненості світоглядних позицій та художньої манери 

авторів порівнювальних творів. 

Способи побудови розповіді, яка містить порівняння: 

1.Матеріал можна розташувати послідовно, тобто спочатку розповісти про одного 

літературного героя (або одну подію), а потім у зіставленні з ним — про іншого (або іншу 

подію). Наприкінці зробити узагальнення. 

2. Не менш зручним є розташування матеріалу за способом паралельного 

(одночасного) порівняння, коли водночас розповідається про обох героїв (обидві події), це 

дозволяє продемонструвати схожість та відмінність. 

Обравши форму порівняльного методу, вчитель має визначитися  з елементами 

компаративного аналізу, що виокремлюються під час: 

- порівняльного аналізу оригінального твору та його перекладу, переказу чи переспіву; 

- порівняння оригінального твору та кількох його перекладів; 

- порівняння різнонаціональних літературних явищ на рівні їх походження; 

- розгляду творчих зв'язків між письменниками різних літератур тощо; 

- аналізу творів одного напряму, течії, школи, а також різних національних літератур; 

- вивчення різнонаціональних творів, близьких за темою, ідеєю, сюжетом, 

проблематикою, образами, особливостями поетики. 

Стимулюючи учнів до порівнянь, зіставлень літературних явищ, учитель має дати 

учням матеріал для цих розумових операцій, навчити їх бачити, обирати порівнювати 

схожі, аналогічні літературні факти або явища.  

Компаративна лінія забезпечує: 

- зіставлення літературних творів та їх окремих компонентів (тем, мотивів, образів та ін.), 

явищ, фактів, що належать до різних літератур; 

- встановлення зв'язків між українською літературою та іншими національними 

літературами (генетичних, контактних, типологічних та ін.); 

- розгляд розвитку традиційних тем, сюжетів, мотивів, образів, поетичних засобів у 

літературних творах; 

- зіставлення оригіналів і перекладів літературних творів різними мовами, а також 

перекладів того самого твору українською мовою; 

- демонстрацію лексичного багатства і невичерпних стилістичних можливостей 

української мови. 

Методи і прийоми здійснення компаративного аналізу художнього твору 

o Вибір творів для компаративного аналізу не повинен бути випадковим,  

твори мають добиратися за спільними аспектами, які розглядаються на уроці. Від 

прочитаного учні отримують враження, які стають навчальним матеріалом. 

o Найдоцільнішим на уроках компаративного аналізу є використання методів  

творчого читання, евристичного та дослідницького, перекладу; прийомів індивідуального 

й коментованого читання типологічно близьких текстів; проблемної ситуації; порівняння 

художніх творів; «вслуховування» в оригінал твору; зіставлення твору з його генетичним 

джерелом; евристичної бесіди, диспуту, діалогу тощо.  

Ці методи та прийоми допомагають розкрити творчий потенціал особистості 

кожного учня, сформувати навички аналітичного мислення, полікультурної 

компетентності, виховати толерантне ставлення один до одного. Діти на таких уроках 
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опиняються в ситуації пошуку, дослідження через порівняння окремих літературних 

фактів і явищ. А це активізує їхній пізнавальний інтерес, сприяє формуванню ключових 

компетентностей.  

Найефективнішим засобом здійснення компаративного аналізу в школі може 

бути складання порівняльних таблиць,порівняльних діаграм, створення ментальних карт 
(інтелект-карти, карти знань, розуму, або карти пам’яті, думок — діаграма, на якій відображають 

слова, ідеї, завдання, або інші елементи, розташовані навколо основного слова або ідеї. 

Використовуються для генерування, відображення, структурування та класифікації ідей, і в якості 

допоміжного засобу під час навчання, організації, розв'язання проблем, прийняття рішень, та 

написання документів), інфографіки (візуальне подання інформації даних або знань, 

призначених для швидкого та чіткого відображення комплексної інформації), креолізованих 

текстів (текст, фактура якого складається з двох різнорідних частин: вербальної 

(мовної/мовленнєвої) та невербальної (належить до інших знакових систем). Приклади 

креолізованих текстів — тексти реклами, комікси, афіші, плакати, в яких систематизується вся 

необхідна інформація про компоненти порівнюваних елементів). 
Форми роботи можуть бути групові та індивідуальні, а саме: 

- створення проектів, електронних бібліотек, словників,  

-віртуальних літературних музеїв, віртуальних екскурсій (організована підбірка 

фото та відеозображень з текстовим або аудіосупроводом та засобами навігації),  

-веб-квести (у завдання з елементами рольової гри, для виконання якого 

залучаються інформаційні ресурси Інтернету), 

- створення «живих презентацій».  

З метою ефективної реалізації компаративної змістової лінії  

на уроці зарубіжної літератури вчителю необхідно: 

-зробити порівняльний аналіз навчальних програм української та зарубіжної  

літератур та укласти зіставні таблиці, що містять інформацію про можливий типологічний 

ряд порівняльного вивчення літератур з метою узгодженості змістових ліній 

компаративного аналізу; 

-вдумливо аналізувати тексти художніх творів з метою встановлення генетичних 

контактів й типологічних подібностей в них; 

-виявляти літературні здібності учнів з метою залучення їх до пошуково-

дослідницької діяльності, що передбачає застосування на уроках компаративного аналізу. 

Важливо пам'ятати, що порівняльний підхід до вивчення творів повинен 

здійснюватись не заради порівняння, а заради формування гуманістичного світогляду 

учнів, для того, щоб допомогти дитині якомога ширше пізнати світ. Робота з 

використанням елементів компаративного аналізу тексту стимулює самостійний науковий 

пошук учнів, розкриває здібності, сприяє формуванню життєво необхідних 

компетентностей учнів. 

Отже, орієнтація на досягнення компетентностей задає принципово іншу логіку 

організації освітньої діяльності, а саме логіку вирішення завдань і проблем, причому не 

тільки і не стільки індивідуального, скільки групового, парного, колективного характеру. 

Відповідно перед учителем, якщо він хоче в якості освітнього результату мати 

компетентність учнів, постає завдання не примушувати, а мотивувати їх до тієї чи 

іншої діяльності, формувати потребу у виконанні тих чи інших завдань, сприяти 

отриманню досвіду творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до знань і до 

процесу їх отримання.  

Компетентнісний підхід на уроці реалізується поряд з такими підходами  до 

навчання, як особистісно зорієнтований (потребує трансформації змісту освіти, 

перетворення його з моделі «для всіх» на суб’єктивні надбання одного учня, які можна 

виміряти) і діяльнісний (може бути реалізований тільки в діяльності, тобто в процесі  

виконання конкретним учнем певного комплексу дій).  А значить мета уроку повинна 

задаватися в діяльнісній формі: «Після цього уроку ви навчитесь…»,  емоційно-ціннісна 

http://www.biz-info.com.ua/articles/intelekt-karty-instrument-yakyj-pratsyuye-na-vas.html
http://www.biz-info.com.ua/articles/intelekt-karty-instrument-yakyj-pratsyuye-na-vas.html
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BE
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складова компетентності може визначатись так: «Після цього уроку ви навчитесь:  

особисто формулювати…, оцінювати…, висловлювати ставлення…»; соціальна 

компетентність: «Після сьогоднішнього уроку ви отримаєте досвід виконання типових 

соціальних ролей: громадянина, члена сім’ї, споживача…», загальнокультурна: 

«Навчитесь аналізувати й оцінювати досягнення національної, європейської та світової 

культури…». 

При переорієнтації на компетентісний підхід результати навчальної діяльності 

розглядають як особисті досягнення учня.  Важливим стає не наявність у нього певної 

кількості знань, а здатність застосовувати компетентності в навчанні та житті.  

Сучасний компетентнісно спрямований урок повинен будуватися за таким 

алгоритмом: 

1. Конкретизація загальної мети  уроку (визначення предметної та ключової   

(ключових) компетентностей). 

2. Поділ змісту теми на навчальні ситуації в залежності від його структури — 

теоретичні знання, знання способів діяльності, знання в дії або вміння тощо. 

3. Формулювання цільового завдання до кожної навчальної ситуації. 

4. Вибір методів навчання, адекватних цільовим завданням за їх дидактичними  

функціями (засвоєння, формування, узагальнення) та змісту навчального матеріалу 

(теоретичний, емпіричний чи практичний). 

5. Вибір форм організації навчальної діяльності учнів (індивідуально-самостійна,  

парна, групова, загальнокласна, фронтальна чи їх оптимальне поєднання)адекватно змісту 

та методам роботи. 

6. При виборі змісту, методів і форм орієнтація на цільову установку й уявлення 

очікуваного результату спільної діяльності. 

Зважаючи на вищезазначене, пропонуємо методичну розробку уроку зарубіжної 

літератури у 7 класі (2 год.) 

Тема навчальної програми. Рюноске Акутаґава (1892–1927). «Павутинка». Майстер  

           японської новели Р. Акутагава. Утілення ідеї про  моральну справедливість у новелі        

          «Павутинка». Філософський зміст твору. Підтекст. Художні образи новели (Будда,    

           Кандата).  

Тема для оголошення на уроці. Утілення ідеї про моральну справедливість у новелі      

          Рюноске Акутаґава «Павутинка». 

Мета уроку: 

 формувати літературні компетентності учнів: ознайомити учнів з особливостями 

японської культури та художньої літератури на прикладі творчості Рюноске 

Акутагави; дати учням відомості про його життєвий і творчий шлях; розкрити 

своєрідність сюжету та оповіді новели «Павутинка»; продовжити роботу над 

поняттям «новела» та її різновидом «філософська новела», над поняттям «підтекст»; 
формувати навички аналізу епічного твору малого жанру; сприяти моральному 

вихованню учнів, відповідальності за свої вчинки, толерантного ставлення до людей; 

 формувати ключові компентенності: соціальну (здатність до співробітництва в 

навчальній групі, уміння визначати особисті життєві цілі та розв’язувати 

проблеми); загальнокультурну (опановувати моделі толерантної поведінки, 

створювати умови для конструктивної співпраці в умовах культурних, мовних і 

релігійних відмінностей між людьми та народами; застосовувати методи 

самовиховання, орієнтовані на систему загальнолюдських цінностей); 

компетентність з ІКТ (уміння використовувати джерела інформації). 

Очікуванні результати:  
Учень (учениця) знає відомості про життєвий шлях Акутагави, і на прикладі його 

творчості  особливості японської культури і літератури; 

виразно читає і переказує (близько до тексту) новелу Акутагави «Павутинка»; 
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дає визначення жанру новели, виявляє її характерні ознаки у творі «Павутинка»; розрізняє 

за змістом різновид новели (філософська); 

виявляє у новелі  основні проблеми (моральні, філософські та ін.), їхнє художнє втілення в 

подіях, образах, символах, назвах та інших компонентах твору; 

визначає особливості розвитку сюжету новели Акутагави, напружені (кульмінаційні)               

моменти твору; 

характеризує образи персонажів новели Будди і Кандати в їхніх стосунках, динаміці, 

виявляє ключові риси персонажів, їхні моральні якості; 

розмірковує над фіналом твору, дає йому власне тлумачення;   

виявляє культурні паралелі в тексті новели: зв’язок із японськими традиціями в новелі 

«Павутинка» Акутаґави;  

розкриває підтекст епізодів твору, висловлює ставлення до них. 

Реалізація змістових ліній на уроці: 

1)Емоційно-ціннісна (висловлення учнями особистого ставлення до проблем, порушених у 

новелі «Павутинка» Акутагави; розкриття гуманістичного потенціалу та естетичної цінності твору 

класика японської літератури; розвиток інтересу учнів до творів філософського змісту, 

розширення кола їхнього читання, розвиток умінь і навичок читацької діяльності);   

2) Літературознавча лінія (розкриття своєрідності сюжету та оповіді новели «Павутинка»; 

робота над образами Будди і Кандати; поглиблення  понять «новела» і «філософська новела», 

поняття «підтекст»; формування навичок аналізу епічного твору малого жанру; ознайомлення з 

перекладами твору з японської на українську); 

3)Культурологічна лінія (сприяння  усвідомленню японської художньої літератури як 

важливого складника мистецтва; ознайомлення учнів із гуманістичними цінностями творчості 

Акутагави, релігії буддизму; висвітлення філософського змісту новели «Павутинка» у контексті 

культурному контексті світового фольклору (у тому числі українського); з міфологією,  

віруваннями, культурними традиціями різних народів і національностей; розширення ерудиції 

учнів, виховання їхньої загальної культури, поваги до традицій японської культури, толерантного 

ставлення до представників буддизму) 

4) Компаративна лінія (порівняння ідейного змісту, художніх символів  новели японського 

автора з творами фольклору, міфології). 

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу 

Обладнання: портрети Ясусі Акутагави, Рюноске Акутагави, запис мелодії Я.Акутагави,  

презентація, підручник Ніколенко О.М., Т.М.Конєва, О.В.Орлова Зарубіжна література 7 клас 

2015 р. , текст новели «Павутинка» у перекладі Івана Дзюби, клубок ниток   

Хід уроку 

І.Оргчастина. 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми і 

завдань уроку. 

 Сугестивна вправа (на фоні ніжної мелодії японської композитора Ясусі 

Акутагави демонстрації слайдів про Японію): 

-Чи любите ви подорожувати? Яку країну ви хотіли б відвідати перш за все? Чому?  

Сьогодні ми вирушаємо до загадкової країни Ніхон, що в   перекладі означає „Країна Вранішнього 

Сонця”. А називають її так тому, що вона першою вітає світло вранішнього сонця. Це край 

зелених гір і морських заток, мальовничих панорам, немов створених м’якими фарбами. Це край 

розбурханих стихій, країна вогняних гір і вранішнього сонця.  

 Презентація групи «культурознавців» про культуру і вірування, зокрема,  

буддизм японців  (виступи учнів, які отримали випереджаючі завдання) і складання 

асоціативного куща «Японія» (для всього класу пропонується завдання скласти асоціативний 

кущ на основі розповіді «культурознавців» ) 

Учень 1:  

-Культура Японії є унікальною. Вона завжди сприймала досягнення інших цивілізацій, але 

при цьому завжди зберігала своєрідність. Це проявляється в дбайливому, уважному ставленні до 

мистецтва, історії країни, її природи, традицій та особливостей побуту. Японія — батьківщина 

класичного, найконсервативнішого театру у світі — Кабукі. До його трупи входять тільки 

чоловіки. Серед японців значно поширене мистецтво складання фігурок із паперу — оригамі. 

Одним із найвідоміших й одночасно наймолодших видів японських бойових мистецтв  є дзюдо. 
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Його прообразом уважається найдавніший вид бойового єдиноборства в обладунках. Із Японії до 

багатьох країн прийшло традиційне мистецтво аранжування квітів — ікебана. Дослівно це слово 

означає «квіти, які живуть». Постійний елемент ікебани — хризантеми, оскільки ці квіти є 

символом Японії. 

Учень 2: 

-Японці багато працюють, починаючи зі шкільних років. Після закінчення школи вони  

продовжують багато працювати, дотримуючись найсуворішої дисципліни й ніколи не 

відступаючи від норм ввічливості. Правила поведінки вимагають від них на всі прохання чи 

накази відповідати згодою і негайно виконувати їх. Основні релігії місцевих жителів — синтоїзм і 

буддизм. Дивна віротерпимість японців і їхня здатність синтезувати віру привели до мирного 

співіснування синтоїзму з буддизмом, що з’явився пізніше. Багато жителів Країни вранішнього 

сонця вважають себе прихильниками обох релігій. У цьому разі синтоїзм «відповідає» за земне 

життя, а буддизм — за потойбічне.  

Учень 3: 

- Буддизм  - найдавніша з релігій світу, яка виникла в Давній Індії у 5-6- ст. до н.е.    Колись 

давно в Індії   

жили цар і цариця, які довго не могли мати дітей. Вони постійно молилися, що бог послав їм 

сина. Однієї ночі цариці наснився дивний сон: білий слон увійшов до опочивальні і тричі обійшов 

її ліжко. Відомі мудреці, яких скликали одразу, пояснили сновидіння: цариця народить сина, для 

якого будуть відкриті два шляхи. Перший  - життя в багатстві, при цьому він буде мудрим 

правителем, біля нього любляча дружина і діти. Другий  - шлях страждань, але при цьому він 

стане засновником великого вчення, що збереже його ім’я у віках. І пророцтво збулося. Цариця 

народила хлопчика, якого назвали Сіддхартха  Гаутама. Батько, який пам’ятав про пророцтво, 

намагався відгородити довгоочікуваного спадкоємця від життя, яке було за стінами палацу. 

Хлопчик ріс в багатстві, любові і піклуванні. Коли виріс, він одружився і в нього народився син.  

 Учень 4: 

- Одного разу принц залишив палац і опинився на вулицях міста. Там він зіткнувся зі старим  і  

зрозумів, що молодість не вічна, а потім він побачив хвору немічну людину, і зрозумів, що така 

біда може статися з кожним. І врешті Сіддхартха побачив похоронну процесію і зрозумів, що 

життя не вічне. З того часу він тільки і думав: «Як можна веселитися і насолоджуватися життям, 

коли навколо стільки людей старіють, хворіють і вмирають?». Із цим питанням він таємно 

залишає палац і стає самітником. Він звертається за порадою до великих мудреців, довго не п’є і 

не їсть і намагається зрозуміти причину людських страждань. І ось коли він майже помирав від 

виснаження, жінка, яка йшла мимо, влила йому до рота ложечку рисової баланди, і він заснув 

довгим солодким сном, а коли прокинувся сказав: «Крайності шкідливі!». Не можна ні переїдати, 

ні недоїдати, потрібно вибрати середину, тобто вести посередній спосіб життя. Він взяв собі ім’я 

«Будда», що означає «Оссяяний» і заснував своє вчення. 

Учень 5: 

- Будда проповідував такі 4 істини: 

1. Життя – це страждання (народження, кохання, хвороба, смерть – все приносить 

страждання). 

2. Причина страждань – бажання людини ( у людині все є для життя, але вона хоче більшого, 

звідси всі гріхи, які приносять страждання: гнів, заздрощі, злість та ін.) 

3. Людина може сама знайти шлях для порятунку, потрібно тільки її бажання. 

4. Шлях до спасіння – у підтримці  в своїй душі милосердних бажань: допомогти,  

нагодувати, вилікувати та ін. 

- Чи помітили ви щось подібне у релігії буддизму і християнства?  

 Слово вчителя (у супроводі мелодії Ясусі Акутагави): 

 - А  ще Японія - батьківщина талановитих митців. І ця мелодія японського композитора Ясусі 

Акутагави подібна до самого життя, сповненого гармонії музики і природи, і веде нас туди, де сіяє 

білосніжною вершиною красуня Фудзіяма, прозоре блакитне небо відкриває свій нескінечний 

купол, а ранковий вітер нечутно гуляє посеред заростей бамбука. Ця музика увібрала і любов 

композитора до своєї неповторної батьківщини, і її традиційні теми і мотиви. «Ми існуємо в 

деревах. Ми мешкаємо в мілких річечках. Ми живемо у вітерці, що проноситься над трояндами, у 

вечірніх сутінках, що спадають на стіни храму…» - писав його батько Рюноске Акутагава, класик 

японської літератури. 

 Вправа «Здивуй!» (демонстрація потретів батька і сина Акутагави) 
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-Майбутній композитор і диригент Ясусі Акутагава народився  у 1925 році, і майже одразу  

залишився без батька. У віці 35 років Рюноске Акутагава -  один із найвідоміших письменників 

Японії, його твори перекладають і читають у всьому світі.  У нього є дім, сім’я, діти. Його 

читають, критикують, повчають, а він все одно у літературі йде своїм шляхом, на який став 

одного разу у 1914 р. Збірки його новел продовжують видаватися і продаватися. Здавалося у 

нього було все – не було лише одного: гармонії із самим собою. Виникає бажання обернутися і 

оцінити своє життя. Незадовго до самогубства Акутагава напише:  «Людське життя схоже на 

коробку сірників. Поводитися з нею серйозно – смішно. Поводитися з нею не серйозно – 

небезпечно». Як не парадоксально, саме в  час творчих мук з’являються найкращі твори 

Акутагави – це оповідання «В хащах», автобіографічна новела «Зубчасті колеса», повість-сповідь 

«Життя ідіота». 

     Внутрішня напруга досягла кульмінації, коли письменника, який майже не вставав з-за 

робочого столу, почало мучити безсоння. Побороти його вдавалося, лише застосовуючи щоразу 

більші дози снодійного. Письменник уже не міг обходитись без вероналу, а сомнамбулічний стан, 

спричинений вживанням ліків, не полишав його навіть удень. Проте кожну мить, коли розум 

Акутагави прояснювався, він присвячував творчості. Навіть у день, коли письменник вирішив піти 

з життя, 24 липня 1927 року, у вікні кабінету допізна горіло світло – він працював над рукописом. 

Це був передсмертний «Лист другу», в якому Акутагава написав наступне: «…Ще ніхто не описав 

достовірно психологію самогубця. Мабуть, це пояснюється недостатнім самолюбством самогубця 

або недостатнім психологічним інтересом до нього самого. В цьому своєму останньому листі я 

хочу повідомити, що є психологія самогубця…». А вранці Акутагаву Рюноске знайшли мертвим. 

Друзів та близьких його вчинок шокував, проте не здивував: останні кілька років життя він так 

багато говорив і писав про самогубство, що всі просто звикли до цього. Після довгих і болісних 

роздумів про спосіб і місце смерті письменник вирішив прийняти смертельну дозу снодійного… 

Хтозна, як склалося б життя Акутагави Рюноске, якби не передчасна смерть. Можливо, з-

під його пера на світ з’явилися б нові твори, не менш майстерні, ніж попередні. А може, 

письменник дійсно відчував, що натхнення до нього більше не прийде. Адже смерть його лякала 

менше, ніж творчість без натхнення.  

Давня мудрість говорить: «Шукай друзів, розмова з якими варта була би читання хорошої книги, і 

книг, читання яких варте було би розмови з філософом». Це можна сказати про твори Акутагави. І 

сьогодні ми знайомимося саме з такою книгою – книгою, яка здатна схвилювати, заставити 

задуматися  і осмислити сенс життя взагалі – це новела «Павутинка». 

- Отже, тема нашого уроку -  «Утілення ідеї про моральну справедливість у новелі Рюноске 

Акутаґава «Павутинка» 

 Вправа «Незакінчене речення» (учням пропонується самостійно визначити навчальні  

завдання уроку, продовживши речення: «Сьогодні я хочу дізнатися …, навчитися …»; завдання 

уроку вивішуються на дошці) 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

 Презентація  «біографів»   про життя і творчість Акутагави  

Учень 1 : 

-Майбутній письменник народився  1 березня 1892  -  в годину Дракона дня Дракона року 

Дракона, і тому його назвали Рюноске (перший ієрогліф означає «дракон»). Батьком майбутнього 

письменника був торговець молоком, який мав у власності пасовища на околиці Токіо. Мати 

належала до сім’ї Акутагава, в якій згодом виховувався знаменитий письменник: звідси і 

прізвище. 

    Рюноске народився, коли батькові було сорок два роки, а матері – тридцять три. За 

старовинним звичаєм, батьки зробили вигляд, ніби хлопчика їм підкинули, і віддали його на 

виховання до будинку старшої сестри матері, яка хоч і була заміжня, але дітей не мала. Все це 

було зроблено з забобонних міркувань, оскільки в Японії вважається поганою прикметою, коли 

батькам новонародженого за тридцять років. Рюноске навчався в токійській школі, закінчив її в 

числі найкращих, потім вступає до коледжу вивчати англійську літературу. Після закінчення 

коледжу продовжує навчання на англійському відділенні Токійського університету. Заняття в 

університеті розчарували літератора-початківця – лекції виявилися нецікавими, і він перестав їх 

відвідувати, захопившись виданням журналу «Сінсітьо».  

Учень 2: 

-З 1916 року викладав англійську мову в Морському механічному училищі. Своє життя в ці 

роки згодом опише в циклі новел про вчителя Ясукіті – чесній, але дещо непутящій людині, яка 



18 
 

потрапляє в різні кумедні історії. Своїй майбутній дружині він писав, що люто ненавидить 

викладання: « Варто мені побачити обличчя учнів, як відразу ж охоплює туга, і тут вже нічого не 

поробиш. Але зате я моментально оживаю, коли переді мною папір, книги, перо і гарний тютюн». 

Тим не менше це були найбільш плідні роки в його житті – за дев’ять місяців він створив близько 

двадцяти новел, есе та статей. У цей час працює в газеті. 

Акутагава стає неперевершеним майстром короткого оповідання, традиції якого мають в Японії 

глибокі і давні корені. У творах письменника прослідковується проблема егоїзму як гостра 

проблема суспільства в цілому. Акутагава все життя страждав галюцинаціями і безсонням, це 

передалося у спадок від матері, яка страждала від психічних розладів. У 1927 році покінчив із 

собою: прийняв смертельну дозу вероналу. Акутагава Рюноске – класик японської літератури. В 

Японії запроваджена премія його імені, яку присуджують молодим письменникам. 

ІV. Осмислення нових знань 

-Чи сподобалася вам новела «Павутинка»? Які запитання виникли? Давайте разом спробуємо 

з’ясувати, який насправді зміст криється у такому невеликому тексті і заради чого його варто 

прочитати.   

 Словникова робота   

Голкова гора – згідно з японською міфологією, гора в пеклі. 

                Ріка Сандзу - згідно з японською міфологією, ріка, яку переходять грішники, до того, як 

потрапити до пекла. 

              Рі -  міра довжини, дорівнює 3,9 км 

 Евристична бесіда з класом: 

-  Де і коли відбуваються події, змальовані у творі? (У раю, вранці, біля лотосового ставу, 

крізь товщу води якого видно підземне царство, де є Голкова гора, Озеро крові, ріка Сандзу. 

Продовжуються в своєрідному порталі – Кандата піднімається по павутинці, падає в пекло. І 

закінчуються в раю, коли наближається полуднева пора). 

- Чи можна точніше визначити час? Чому? ( Не можна, можливо, уже після завершення 

земного шляху Будди –і до сьогодення). 

-   Що дізналися про Буду із тексту? Прочитайте з твору. Як ці слова характеризують 

Будду? («Будда зупинився в роздумах». «Будда пригадав, що розбійник Кандата подарував одного 

разу життя павучкові, і захотів, якщо це можливо, врятувати грішника за одну лише цю добру 

справу». «На щастя, на очі потрапив павучок...». «Обережно взяв у руки найтоншу павутинку й 

опустив її кінець у воду між перлинно - білими лотосами». «Стоячи на березі лотосового ставу, 

Будда бачив усе, що сталося…». «…Із засмученим лицем продовжив свою прогулянку»). 

- Зверніть увагу на слова: «якщо це можливо». Чому, на вашу думку, вони є в тексті? 

(У буддизмі є вчення про 6 локів (як рівнів існування , починаючи з раю і аж до пекла, де 

сказано, що грішникам із 6 локи допомогти практично неможливо. Єдиний шлях – вони самі 

можуть своїми вчинками і смиренністю врятуватися). 

- Чому Будда вирішив допомогти Кандаті? Чому не комусь іншому?  

(Випадково: «трапилось так». Така авторська воля – спробувати допомогти Кандаті і 

показати, що і для нього можливе спасіння).  

 -  Отже, Будда дає шанс кожному, незалежно від того, хто скільки грішив? Чому? ( На відміну від 

християнства, у буддизмі муки не вічні, завжди є можливість припинити страждання) А тепер 

скажіть, коли це можливо? (Коли людина покається і смиренністю це доведе).  

 Вправа «Займи позицію» (учні обирають одну із позицій і наводять свої аргументи)  

- Чи варто було допомагати Будді грішникові? Чому? 

(Аргументи: врятував життя павукові, кожна людина має право на 

помилку…;                                                                                        

Аргументи: вбивав людей, люди не змінюються за будь-яких обставин…). 

- У яких прочитаних вами творах людина жертвувала заради іншої ?( О.Генрі «Дари 

волхів»).  Яким словом  можна назвати вчинки, де проглядається співчуття, розуміння інших? 

(Гуманними, тобто людськими) .             

- За які гріхи Кандата опинився у пеклі? («Він учинив багато злочинів: убивав, грабував, 

підпалював»). А хіба так буває, щоб людина тільки грішила? Які добрі справи є на його  рахунку? 

( Тільки одна: не задавив павучка у лісі, хоч уже приготувався це зробити. Є і пояснення цього 

вчинку самим Кандатою: « Ні, він хоч і маленький, а, що не кажи, живе створіння. Шкода вбивати 

його даремно»). 
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 - Як можна розцінити дії і Будди, і Кандати з позицій гуманізму? (Рішення Будди завжди 

гуманні, він прагне до досконалості і в людях вміє побачити їх кращі риси. Кандата знає, що таке 

добрі вчинки, але випадок із павучком – єдина справа, за яку його можна назвати людиною). 

- Як у тексті говориться про Кандату і чому ? ( Порівнюється із здихаючою жабою, бо він, 

як і всі інші «злочинні душі, кинуті після багатьох мук у самісінькі глибини підземного царства», 

що не знаходили сили стогнати і плакати, були огидними, як і їх дії в земному житті. А ще тому, 

що справжня краса людини –в душі, в добрих  справах, а лиходії – бридкі, як жаби). 

 - Яке спасіння пропонує Будда Кандаті? (Павутинку райського павучка). Чому павутинку, 

причому найтоншу? (Мабуть, аналогія з доброю справою Кандати, яка ще й єдина, або - як 

соломинку в українському фольклорі: «Утопаючий за соломинку хватається».  Тобто 

пропонується не просте спасіння, а надія на порятунок, віра в можливість спасіння і 

випробовування героя). 

- Коли Кандата отримав надію на спасіння? ( Коли підвів голову і почав вдивлятися в 

темряву, що нависла над Озером крові, тобто, коли поглядом звернувся до високого – до неба, 

шукаючи там надію). 

- У чому особливість цієї павутинки? (З’єднує  світи - рай і пекло, інакше - гіперпростір, 

вона здатна витримати неймовірну вагу – Кандату і тисячі грішників). 

- Кандата не зміг залишити підземне царство, не використав можливість спасіння. Чому 

його шлях обірвався на середині? (Погляд  Кандати вниз – закричав, щоби грішники злізли з його 

павутинки, проявив егоїзм. Тобто, Кандата не змінився, він не той, кого можна врятувати). 

- А чому павутинка обірвалася не там, де за неї чіплялися багато тисяч грішників, а там, де 

за неї вчепився Кандата? Якою була павутинка? (Павутинка – срібна. А срібло – благородний 

метал, темніє від великої кількості негативних емоцій і вчинків. Темніє – значить, псується, тому 

сам Кандата винен у тому, що повернувся в пекло).  Яким є ставлення до срібла у християнстві? 

- Де знаходиться середина шляху від пекла до неба і чому саме туди зміг добратися 

Кандата? (Він повернувся Туди, звідки починався його шлях). 

- Як  Будда сприйняв все, що відбулося в глибині Лотосового ставу? Чому не врятував, як 

подав надію? (Ймовірно, він знав, що так станеться, але його серце, на відміну від серця Кандати, 

вміло співчувати. І ще врятуватми можна тоді, коли це веде до добра. А просте милосердя – не 

кращий вихід).  

 - Яке символічне значення має павутинка і павук у різних народів?  

 Презентація «культурознавців» про павука та павутинку у світовій культурі, 

міфології, фольклорі 

Учень1: 

-Прядіння — це світовий міфологічний мотив, пов’язаний з мотивами життя і смерті, долі, 

родючості. Майже всі згадки у фольклорі про павука пов’язуються із прядінням, сонцем та 

Різдвом. Ця комаха стала прообразом світлої міфологічної істоти — ткача й засновника світу. У 

багатьох народів три богині долі (грецькі Мойри, римські Парки, скандинавські Норни) прядуть 

ниті життя, пов'язані зі світовим деревом і нижчим світом. Зв’язок прядіння з символікою життя і 

смерті, виходу з іншого світу виявляють міфи про нитку Аріадни, прялю Каліпсо.  

 Учень 2: 

- До наших днів дійшла стародавня українська світотворча колядка, де згадується про павука-

творця: 

Ой як то було з початку світа, 

Ой як не було святої землі, 

Ой но на морі павутиноньки,  

Ой там братоньки раду радять: 

-Як би нам, брате, в глибокі води, 

Тогди ми, брате, світ обснуємо, 

Світ обснуємо і наситимо, 

Світ наситимо і наповнимо. 

 Перед нами постає образ павука-ткача, який снує нитки-промінці, засновує їх різноманітними 

виявами життя, насичує барвами та звуками, наповнює життя духом.  

Про павука існують повір’я: якщо він заснує павутину, то будуть гості або якась вістка. Вбивати 

його не можна, бо лихо станеться. На давніх віруваннях ґрунтуються християнські легенди про 

павука, які пояснюють, чому його не можна знищувати. Одна з них розповідає, як павук виткав і 
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подарував новонародженому Ісусові сорочечку. В іншій мовиться: коли Божа Мати з немовлям 

утікала від Ірода, то павук їм сліди замітав.        

 Дослідницька робота в групах 

-Отже,  ми з’ясували, що павутина - символ сходження: гора, драбина, дерево, хрест, ліана; 

нитка, якою Великий Ткач або Велика Мати зв’язують чи прив’язують людей до павутини життя 

(минуле, теперішнє, майбутнє), спіраль, що символізує творіння і розвиток, символ людської 

тлінності.Чи змінився Кандата? Чи є його погляд вгору дійсно пошуком високого, світлого? 

Доведіть текстом.(Не змінився. Про це свідчать його мова, спосіб мислення, дії). 

Завдання для груп: запропонуйте схематичне зображення світу в новелі «Павутинка»? (учні 

пропонують свої варіанти моделі світу). 

 Гра «Павутинка»  (учням пропонується відрізати від клубка нитку будь-якої довжини,  

що символізує рятівну павутинку. Намотуючи її на руку (пальці), діти повинні запропонувати ті 

моральні якості, які на їх думку, є спасінням у земному житті. 

 Робота над літературознавчими поняттями  

 - Доведіть, що цей  твір – новела. Яка головна особливість новели? (Невеликий за обсягом 

прозовий твір, незвичайна подія, несподіваний фінал; присутній лаконізм, яскравість, напружений 

сюжет; чітка композиція, мінімум персонажів, несподівана розв’язка). До якого виду новели 

можна віднести «Павутинку» ? Чому? (до філософської) 

- А фінал твору дійсно неочікуваний?  А ще до якого жанру можна  віднести цей текст? 

(Притча, бо є повчальний висновок).Чого навчає? (Бути милосердним).  

 - Як ви розумієте слово милосердя? (Милосердя – бескорисна допомога іншим людям). 

Окрім писаних законів, є ще неписані: це правила моралі. Діти, давайте дивитися навколо себе, 

можливо, комусь потрібна наша допомога, підтримка, наша прихильність.  

- Зверніть увагу на побудову тексту. Яку особливість помітили? (Текст має 3 частини, 

перша і третя  розповідають про Будду і про рай, друга - про Кандату і про пекло.Отже, 

використано прийом обрамлення). Чому так побудовано текст? Яке це має додаткове значення? 

(Ідея торжества добра і справедливості втілена в архітектоніці твору також). 

 - Що таке підтекст? Чи є він у новелі? (прихований зміст, думка, яку автор відверто не 

висловив, але ми про неї здогадуємося, відчуваємо). 

V. Закріплення, систематизація, узагальнення знань учнів 

 Бесіда з класом про ідейний зміст новели 
-На початку твору біля ніг Будди стеляться лотоси, в кінці  вони також є. Це випадково, чи  

має якесь значення? 

 - Що відомо про символічне значення лотосу?  

Учень 1:  

-Лотос - це символ чистоти, чудесного переродження, духовного просвітління, співчуття, смерті і 

воскресіння. Аура лотоса здатна покращувати свідомість людини, направляти її думки до 

духовних сфер. Використовувати «лотосотерапію» особливо рекомендується тим людям, які 

занадто застрягли в  матеріальному світі, які думають лише про кар’єру, гроші і славу, забуваючи 

про  іншу сторону своєї особистості. Якщо така людина буде носити з собою пелюстки лотоса або 

хоча б по півгодини спостерігати за цією рослиною, то поступово її свідомість зміниться. Вона 

стане більш витонченою, поступово почне так чи інакше своє духовне вдосконалення. Здатність 

зберегти ясну свідомість і спокійний розум навіть сучасної людини дозволяє техніка медитації зі 

схрещеними в положенні лотоса ногами. Приказка говорить: «Квіти лотоса — корабель, на якому 

потопаючий серед океану життя може знайти свій порятунок». 

-Лотос насамперед є символом світового дерева, що зв’язує 3 рівні світобудови,оскільки його 

корінь знаходиться в намулі, стебло – у воді, а листя і квіти – зернені до неба. Чому «лотоси 

залишилися байдужими»?  Чи завжди лотоси залишаються байдужими? (Ні, вони стеляться біля 

ніг Будди, розливаючи  «незбагненно солодкі пахощі», а в кінці твору –«невимовно солодкі 

пахощі». Отже, вони – вищі судді). 

- Чи можна говорити про те, що лотоси – також герої новели? (Ні, але вони важливі для 

розуміння ідейного змісту тексту). Подумайте, чому, зважаючи на символіку лотоса, героїв твору 

«Павутинка» чекало саме таке майбутнє ? ( Будда стверджує свою високу моральність, а Кандата – 

не переродився, не здатний до співчуття, для нього важливим є тільки те, що йде йому на користь, 

тобто, він егоїст). Рюноске Акутагава був учнем відомого японського письменника Нацуме Совекі. 

Тому в новелах Акутагави, як і в творах його учителя, проблема егоїзму піднімається як гостра 
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соціальна проблема, як «державний егоїзм Японії». А чи є це питання актуальним для нашого 

суспільства? Чому?  

 Робота в парах: гра «Знайди пару» (з’єднати початок прислів’я з його кінцем,  

пояснити його значення).  

Від доброго не бігай,  а зла від заздрощів 

Добра людина плаче від радості,  робиш зло – зла й сподівайся 

Як не буде добра змалку,  а злого не роби 

Робиш добро  - не кайся а на людину, як робить 

Без рук, без ніг – каліка,  то не буде до останку 

На дерево дивись, як родить,  без  совісті - півчоловіка 

Добром за добро відплачує кожен, добром за зло – тільки справжня людина 

 

- Яке з українських прислів’їв, на вашу думку, якнайточніше виражає головну думку  

новели «Павутинка»? Чому? 

 Самостійне ознайомлення з матеріалом, вміщеним у підручнику про переклади новели  

Акутагави українською мовою Івана Дзюби 

VІ. Підсумок уроку. Рефлексія. 

- Яка головна думка твору? (Кожен повинен відповідати за свої вчинки. Існує вища  

справедливість, і за все прийде розплата). На що в своєму житті має орієнтуватися людина? (На 

моральні цінності: добро, любов, справедливість, милосердя, порядність. Тільки тоді життя 

наповнюється змістом, а душа людини збагачується. Павутинка могла  б вціліти, якби до неї 

доторкнулася людина, здатна творити добро, здатна на те, щоб змінитися  морально, зростати 

духовно. Але Кандата думав лише про свій власний порятунок і через його егоїзм (а це за 

Акутагавою,  - зло) рветься на середині). 

-Коли можна побачити людину істинну, справжню? (Тільки тоді, коли на її долю випаде  

випробування, яке й дозволить розрізніти людське добро, людський егоїзм). Що вбило грішника 

Кандату? (Егоїзм, жадібність, жорстокість, відсутність віри).   Чи доводилося вам потрапляти у 

такі ситуації? Який урок ви з них отримували?                                                                   

- Як ви  розумієте такий вислів: «Скажеш слово – пожнеш дію; посієш дію – пожнеш 

вчинок; посієш вчинок – пожнеш звичку; посієш звичку – пожнеш характер; посієш характер – 

пожнеш долю».? 

 «Вільне письмо»  
- В Інтернеті є ось такий відгук про творчість Акутагави. Чи погоджуєтеся ви з думкою  

автора? Напишіть про свої враження від знайомства з новелою «Павутинка», використовуючи 

техніку «вільне письмо» (за 5-7 хвилин учні записують свої думки і враження, не зважаючи на 

праила стилістики, орфографії і пунктуації). 
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Читать Акутагаву - смотреть в пропасть. 

При всем моем довольно поверхностном знании Востока и Японии в частности, их писатели с 

завидной частотой появлялись у меня на очереди чтения. Я никогда не стремилась к тому, чтобы 

пытаться понять полноту японского мировоззрения и отношения к жизни. Но раз за разом 

окунаясь в их книги, я будто входила в чистую воду, в холодную воду - она смывала все лишнее, 

давала бодрость духа и ясность мысли. Акутагава в этом отношении превзошел всех. 

Его жанр - новеллы, его инструмент - кисть, его техника - быстрые, но очень острые росчерки. 

Короткие, но неизбывно глубокие. Тонкие, как свежие весенние листья. В нем так много исконно 

в моем представлении "японского" - от отношения к тому, как европейцы насаждают 

христианство, до описаний, которые могут прийти в голову только жителю востока. И 

одновременно в нем так много, до чрезмерности, общей, интернациональной и вневременной 

мудрости. Мудрости столь же спокойной, сколь и непоколебимой. Его новеллы могли 

разворачиваться где угодно и когда угодно - и не изменились бы, потому что они держатся на 

содержании, а не на форме; на мысли, а не на красках. Концентрированная мысль при 

минимальном наборе слов - умение редкое, но потрясающе».  

- Що нового ви дізналися на уроці?Чи на всі запитання, які у вас виникли, ви отримали 

відповіді? (Акутагава був дуже проникливою людиною, він міг читати всі глибини людської душі. 

https://www.livelib.ru/reader/Kate_Lindstrom
https://www.livelib.ru/reader/Kate_Lindstrom
https://www.livelib.ru/reader/Kate_Lindstrom
https://www.livelib.ru/review/404361
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Головним у творчості Рюноске є філософські проблеми: думки про вибір у житті кожної людини, 

про неминучість покарання за скоєні злочини, думки про добро та зло. А знайомство з його 

новелою «Павутинка» допомагає осмислити питання про свідомий, моральний вибір людини. 

Розуміння добра – пошук правди, щастя, любові, гармонії. Письменник звертався до цієї теми, 

намагаючись допомогти нам, читачам, знайти шлях добра – найбільшої цінності життя). 

  - Чи виконали ми разом з вами всі навчальні завдання сьогоднішнього уроку? 

VІІ.Д/З: опрацюйте матеріал підручника, запропонуйте свій фінал новели Акутагави 

«Павутинка»; намалюйте ілюстрації до тексту новели (за бажанням)  

 

ВИСНОВКИ 

Таким чином актуальними питаннями методики викладання зарубіжної літератури є 

такі:  

1. Учитель має виступати в якості організатора всіх активних видів діяльності учня 

як компетентний консультант і помічник, що відходить від традиційних поглядів 

на процес навчання, за якими головним було забезпечення засвоєння знань, 

поданих у готовому вигляді.   

2. Визначальною ознакою вивчення  зарубіжної літератури за новими навчальними 

програмами є зміщення акцентів на готовність учня застосовувати здобуті 

знання й набуті вміння й навички для розв’язання проблем, що виникають у 

реальному житті. 

3. Удосконалювати технологізацію навчально-виховного процесу: наукову   

вмотивованість кожного етапу навчання, максимальну спрямованість на 

ефективний результат.  

4.  Перебудовувати методику проведення уроку літератури відповідно до нової 

освітньої мети: формувати цікавого й освіченого співрозмовника, а не наповнювати 

голову дитини науковими визначеннями і поняттями. 

5. Працювати над удосконаленням і поглибленням методики аналізу художнього 

твору, враховуючи специфіку програмових творів у середніх і старших класах. Під 

час вивчення й аналізу художнього твору передусім звертати увагу на  його 

самобутність і неповторність. 

6. Перевагою  має стати особистісно орієнтований підхід до навчання, який 

зумовлює використання  відповідних методів і форм навчання, сфокусованих на 

учневі, – диспутам, груповій роботі, рольовій грі, керованим дослідженням, 

забезпечуючи перехід від авторитарної до гуманістичної освітньої парадигми. 

7. У процесі аналізу творів, написаних мовою, яку учні вивчають як мову 

національної меншини чи іноземну, доцільно використовувати мову оригіналу. 

8. У процесі навчальної діяльності використовувати елементи нових освітніх 

технологій, що забезпечують умови розвитку, реалізації природнього потенціалу 

учнів. 

9. Учителям постійно дбати про проведення уроків на сучасному рівні та 

здійснювати самоаналіз своєї викладацької діяльності . 

 

 

Завідувач ЦРМК                                                                                                 О.В.Павлова 
 

Левицька І.В., 216 63 


