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АНОТАЦІЯ 

Нежива Л.Л. Теоретичні і методичні засади вивчення літературних 

напрямів українського письменства у старших класах загальноосвітньої школи. 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (українська 

література)». – ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди», Переяслав-Хмельницький, 2017. 

Дисертація присвячена напрацюванню й експериментальній перевірці 

ефективності методичної системи вивчення літературних напрямів 

українського письменства в старших класах загальноосвітньої школи. 

У дисертації вперше обґрунтовано теоретичні засади вивчення 

старшокласниками літературних напрямів. Визначено для шкільної практики 

стильову домінанту й структуровано конститутивні риси реалізму, натуралізму, 

імпресіонізму, символізму, неоромантизму, неореалізму, неокласицизму, 

необароко, експресіонізму, футуризму, сюрреалізму, постмодернізму. 

Сформульовано навчальні поняття теоретичного блоку «літературні напрями». 

На основі філософських, культурологічних, педагогічних джерел 

уточнено поняття «образ світу» та визначено роль літературних напрямів у 

формуванні цілісного образу світу старшокласників. На засадах міжмистецької 

компаративістики окреслено можливості вивчення мистецьких стилів у 

взаємодії літератури й музики, живопису, скульптури, архітектури, кіно, театру, 

художньої фотографії тощо. Обґрунтовано введення до шкільної практики 

вивчення літературних напрямів елементів інтермедіальних студій. 

Підтверджено, що ефективність засвоєння учнями теоретико-

літературних понять залежить від реалізації принципів: усвідомлення в процесі 

аналізу та систематизації стильових рис напряму на прикладі художнього 

твору; осмисленого запам’ятовування визначення поняття й усвідомлення його 

як стильового орієнтира в мистецтві слова; системності вивчення 
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літературознавчого матеріалу; можливості розпізнавати риси стильового 

мистецького явища в нових для учня творах. 

Методичне моделювання авторської системи презентує низку складників: 

змістовий (система теоретико-літературних знань, необхідних для розуміння 

різностильових творів); методично-технологічний (етапи, методичні прийоми 

вивчення літературного напряму, інноваційні типи уроків, завдання для 

позакласного читання, розвитку мовлення, дослідження літератури рідного 

краю); моніторинговий. Провідним принципом моделі є естетизм, що 

забезпечує: набуття естетичного досвіду сприйняття різностильових художніх 

творів літератури та інших видів мистецтва; засвоєння стильових естетичних 

категорій, ідеалів, цінностей, у яких акумульовано духовний потенціал, що 

стимулює художню творчість митців певного напряму; розвиток естетичного 

чуття, тобто здатності учнів розуміти красу, виражену засобами різних стилів; 

формування вмінь оцінювати літературні твори крізь призму естетичних 

критеріїв різностильових художніх парадигм. 

Сутність великостильової літературної компетентності визначено як 

комплекс властивостей особистості, що виявляються в успішній реалізації 

знань про літературні напрями, течії в самостійній читацькій діяльності й 

творчості. Освітній компонент цієї компетентності визначає розуміння способів 

пізнання й форм художнього відтворення дійсності, виражених естетикою 

різних стилів. Мотиваційний компонент зумовлений потребою набуття 

естетичного досвіду діалогової взаємодії з різностильовим мистецтвом. 

Емоційно-рефлексивний компонент передбачає розширення чуттєвого 

діапазону сприйняття різностильових художніх творів. Практичний компонент 

забезпечує якість стильового аналізу художнього твору, зіставлення різних 

стильових явищ, виявлення їх художньої своєрідності, ознак впливу й 

взаємодії. Ціннісний компонент підтверджує набуття духовного й естетичного 

досвіду шляхом засвоєння художнього образу світу, зміни якого конституювали 

естетику літературних напрямів. 
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Осмислено методи і прийоми навчання літератури в їх спрямованості на 

засвоєння стильових літературно-мистецьких явищ. Доведено ефективність 

застосування в авторській методиці стильових асоціацій; художнього переказу 

зі збереженням стильової естетики; цитування й коментування літературних 

маніфестів, документальних матеріалів; застосування довідкової літератури, 

літературної критики, літературознавчої й мистецтвознавчої думки; 

евристичного спостереження; конструювання поняття; літературознавчого 

завдання «зміст-запитання-відповідь»; створення емблеми мистецького 

напряму; порівняльного текстуального й міжмистецького аналізу в межах 

стилю; визначення рис напрямів у художньому творі й творчості письменника; 

визначення стильової домінанти в художньому творі й творчості письменника 

тощо. 

Обґрунтовано впровадження інноваційних уроків дослідження 

художнього твору як явища літературного напряму. Уроки, на яких заплановане 

ознайомлення з одним зі стильових явищ, налаштовують учнів на засвоєння 

мистецьких законів творчості. Специфіка структурування цих уроків зумовлена 

співвіднесенням їхніх формальних компонентів зі стильовою домінантою 

літературних напрямів, а зміст – акцентуванням конститутивних рис. Вивчення 

реалізму засновується на естетиці об’єктивного відтворення дійсності; 

імпресіонізму – художніх вражень; експресіонізму – емоційного вираження; 

опанування символізму визначає інтуїтивність; футуризму – мистецьке 

експериментаторство; сюрреалізму – дивовижність відображення світу; 

постмодернізму – іронічна гра тощо. 

Розширено межі розвитку мовлення учнів через спостереження за 

художнім мовленням у різностильових творах, зіставлення мовлення авторів, 

які репрезентують один або різні літературні напрями; застосування художніх 

переказів зі збереженням стильової естетики, літературознавчих висловлювань 

(коментування жанру, тематики, мотивів, образів, художніх засобів, властивих 

стилю) і мистецтвознавчих (доповідей, коментарів, презентацій за напрямами 
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мистецтва). Розроблено вимоги до учнівського висловлювання художньо-

біографічного спрямування з відображенням особливостей творчого процесу 

письменника, а також написання художніх творів з урахуванням естетики 

різних стилів: опису, нарису, імпресії, асоціативного етюду, експресії, 

екзистенційного роздуму, фантастичної візії, мистецького експерименту, 

стилізації. 

Змодельовано вивчення реалізму, імпресіонізму, експресіонізму, 

символізму, футуризму, екзистенціалізму, сюрреалізму, постмодернізму в 

старших класах загальноосвітньої школи. Специфіка стилів цих напрямів 

зумовила оригінальність методичної моделі їх вивчення. Опанування реалізму 

передбачало акцентування аналітичності й об’єктивності, пояснення принципів 

точного називання й пізнавального зображення реалістичної творчості. 

Зосередження на естетиці вражень імпресіонізму зумовило порівняльне 

вивчення літературної та малярської імпресії, мови живопису в літературі, 

естетизацію власних вражень учнів. Спостереження художньої експресії 

потребувало акцентування глибини й сили естетичного відтворення потужних 

емоцій у літературі, малярстві, кіномистецтві, що сприяло розвитку навичок 

старшокласників художньо виражати емоції. Для розуміння творення 

сугестивної естетики, тлумачення смислів символічних образів, відчуття 

музики в літературі необхідна активізація інтуїтивного чуття учнів. Вивчення 

футуризму потребувало особливої уваги до творчого експериментаторства 

митців, тому спочатку старшокласники досліджували маніфести футуристів, а 

потім знайомилися з їхніми творами. Опанування учнями сюрреалізму 

передбачало емоційне сприйняття дивовижного в художньому творі й 

розуміння візіонерського типу творчості, що полегшило тлумачення складного 

метафоричного мовлення. Вивчення постмодернізму будувалося на принципах 

естетичної гри, визначених теоретиками напряму, тому вектор читацької 

діяльності був спрямований на іронічне осмислення, пояснення 

інтертекстуальності, порівняння цих рис у різних мистецтвах. 
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У процесі педагогічного експерименту підтверджено ефективність 

методики вивчення літературних напрямів на уроках української літератури в 

10–11 класах загальноосвітніх шкіл. За підсумками експериментального 

навчання в учнів істотно підвищився рівень знань теоретичного матеріалу 

блоку «літературні напрями», активізувалася потреба вивчення творів різних 

напрямів, осмислення естетики цих художніх явищ в інших видах мистецтва, 

розширився чуттєвий діапазон сприйняття різностильових текстів українського 

письменства, покращилися показники якості стильового аналізу художнього 

твору, зіставлення в межах стилю, оперування універсальними 

інтерпретаційними ключами в самостійній читацькій діяльності. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в упровадженні у 

шкільну практику викладання української літератури напрацьованої методики 

вивчення літературних напрямів реалізму, імпресіонізму, експресіонізму, 

символізму, футуризму, сюрреалізму, постмодернізму, а також у розробці 

методичного апарату підручників з української літератури для старшої школи, 

посібників для вчителів та учнів, методичних рекомендацій тощо. Матеріали 

дослідження можуть застосовуватися на університетських лекціях і практичних 

заняттях з методики навчання української літератури, на курсах підвищення 

кваліфікації вчителів-словесників у системі післядипломної педагогічної освіти. 

Ключові слова: літературний напрям, українське письменство, 

великостильова літературна компетентність, стильова домінанта, художній 

образ світу, урок дослідження художнього твору як явища літературного 

напряму. 

 

ABSTRACT 

Nezhyva L.L. Theoretical and Methodological Aspects of Studying Literary 

Movements of the Ukrainian Literature in the Senior Secondary School. – 

Manuscript. 
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Thesis for a Doctoral Degree in Pedagogical Sciences, Specialty 13.00.02 – 

Theory and Methods of Teaching (Ukrainian Literature). – State Institution of Higher 

Education «Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical 

University», Pereyaslav-Khmelnytsky, 2017. 

The thesis deals with working out and implementing the methodological 

system in teaching Ukrainian literature movements at a senior secondary school.  

The research for the first time substantiates the theoretical and methodological 

principles of studying the literary movements. The author defines the style dominant 

and frames the constitutive features of realism, naturalism, impressionism, 

symbolism, neo-romanticism, neo-realism, neo-classicism, neo-baroque, 

expressionism, futurism, surrealism, postmodernism, and formulates the educational 

concepts in the theoretical part «Literary movements». 

The research also specifies the concept «image of the world» based on 

philosophical, cultural and pedagogical sources and determines the significance of the 

literary movements to form the integral image of the world in senior pupils. Using the 

principles of intercultural comparative studies the author explores the possibilities for 

learning art movements in interaction with literature, music, painting, sculpture, 

architecture, cinematography, theatre, artistic photos, etc.  

Pupils assimilation efficiency of theoretical and literary concepts depends on 

the realization of the following principles: ability to identify the literary movement 

when analyzing style features of a literary work; ability to comprehend and perceive 

the literary movement as a style in literature; systematic study of literary works; 

ability to differentiate the features of a style in the books which are new for pupils. 

The author presents the system of methodological models which consists of 

the following parts: informative (theoretical and literary knowledge necessary to 

comprehend the divergence of literary styles); methodological and technological 

(stages and methods of learning a literary movement, innovative types of lessons, 

assignments for extracurricular reading, speech skills development, exploration of the 

native literature); monitoring. The model key principle is aestheticism that stipulates: 
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acquisition of the aesthetic experience in comprehension of diverse literary works and 

other types of arts; assimilation of style aesthetic categories, ideals, values which 

accumulate spiritual potential that inspires the writers of a certain movement; 

development of aesthetic sense, i.e. pupils’ ability to perceive the beauty expressed 

by different styles; formation of abilities to evaluate the literary work through the 

prism of aesthetic categories of varied style paradigms. 

The essence of literary competence in the field of literary movements defines 

as the complex of personal features that manifest themselves in the successful 

implementation of acquired knowledge about literary movements and mainstreams in 

the independent reading activity. The educational component of this competence 

implies the awareness of varied ways of learning and forms of the artistic 

reproduction of reality expressed by means of different styles. The motivational 

component is predetermined by the necessity to acquire the aesthetic experience of 

dialogue interaction with the divergent styles. The emotional and reflexive 

component provides expanding awareness of books written in different literary styles. 

Practical component implies the style study of a literary work and comparative 

analysis of different styles and their artistic peculiarities, their influence, and 

interaction. The value component predetermines acquiring spiritual and aesthetic 

experience through perceiving the artistic image of the world which is constantly 

changing and influencing the aesthetics of the literary movements. 

The author investigates the methods of teaching literature in terms of 

assimilating the style literary phenomena.  The author’s methods of style associations 

prove to be efficient, i.e. retelling, in which style aesthetics are preserved; citations 

and commentaries on literary manifests and documentaries; the use of reference 

literature, literary criticism, literary and art doctrines; heuristic observation; concept 

formulation; assignments in literary studies «content-question-answer»; making the 

emblem of art movement; text and art comparative analysis within the style; 

determining the characteristic features of different movements in the literary work 
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and in the writer’s books; determining the dominating style in the literary work and in 

the writer’s works, etc. 

The author justifies the necessity to implement innovative lessons where a 

literary work is studied as a phenomenon of the literary movement. These lessons aim 

to introduce a literary style and adjust students to assimilate the artistic laws of 

creativity. The specific features of these lessons imply the correlation between the 

formal components and the style dominant of the literary movement, and the content 

focuses on the constitutive features. Learning realism is based on the objective 

reproduction of reality; impressionism – on artistic impressions; expressionism – on 

emotional expression; symbolism implies intuition; futurism – art experiment, 

surrealism – particularity of world depiction; postmodernism – ironic approach, etc.  

The limits of the students’ speech abilities were expanded through the 

observation of artistic speech in the various style works, and through the comparison 

of the authors’ styles, that represent one or a variety of literary movements; the use of 

artistic retellings in which the style aesthetics is preserved along with the literary 

expressions (commentaries on the genre, themes, motifs, images, artistic means 

inherent in style) and art studies (reports, comments, presentations in different fields 

of art).The author has worked out the requirements for the creative expression of the 

artistic and biographical area with the reflection of the peculiarities of the writer’s 

creative process, as well as the writing of works based on the aesthetics of various 

styles: a description, essay, impressions, associative etude, expression, existential 

thought, a fantastic vision, artistic experiment, stylization. 

The author modulates the study of realism, impressionism, expressionism, 

symbolism, futurism, existentialism, surrealism, postmodernism in the senior 

secondary schools. The specificity of the styles led to the originality of the 

methodological model of their study. The assimilation of realism presupposes the 

emphasis on analyticity and objectivity and the explanation of the principles of 

accurate naming and the cognitive image of realistic creativity. Focusing on the 

aesthetics of impressionism leads to a comparative study of literary and painting 
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impressions, the language of painting in the literature, and developing aesthetic 

feelings in students. The observation of artistic expression requires the emphasis on 

the depth and power of aesthetic reproduction of powerful emotions in literature, 

painting, and cinema, which promotes the development of students’ skills to 

articulate emotions. Understanding the ways of creating suggestive aesthetics, 

interpreting symbolic images, music perception in literature activates intuitive sense 

in students. The study of futurism focuses on special attention to the author’s creative 

experimentation, that’s why senior students first studied the futurist manifestos and 

then learned their works. Learning surrealism requires the emotional perception of 

the wonderful in the literary work and understanding the visionary type of creativity, 

which facilitates the interpretation of complex metaphorical speech. The study of 

postmodernism is based on the principles of the aesthetic game, determined by the 

literary critics of this movement, so the reader’s perception focuses on ironic 

comprehension, explanation of intersexuality, comparison of these features in 

different arts. 

In the process of the pedagogical experiment, the author proves the 

effectiveness of the methodology of studying literary movements at the lessons of 

Ukrainian literature in 10–11 grades of secondary schools. During the experimental 

studies the students significantly increased the knowledge of theoretical aspect in part 

«Literary movements», understood the necessity to study works of different 

movements, comprehend the aesthetics of these artistic phenomena in other forms of 

art, expanded the sense perception of the various texts of Ukrainian writing, 

improved the ability of the style analysis of a literary work within the style, and work 

with universal interpretive keys in independent reading activity. 

The practical significance the research is in implementing the methodology of 

studying the literary movements of realism, impressionism, expressionism, 

symbolism, futurism, surrealism, postmodernism, as well as in the development of 

the methodical devices for textbooks on Ukrainian literature for senior school, 

manuals for teachers and students, methodological recommendations, etc. Research 



11 

materials can be used at university lectures and practical classes on the methodology 

of teaching Ukrainian literature, in professional development courses for teachers in 

the system of postgraduate pedagogical education. 

Key words: Ukrainian writing, literary movement, style dominant, artistic 

image of the world, competence in the field of literary movements, class learning of a 

literary work as the phenomenon of a literary movement. 
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ВСТУП 

 

Сучасна шкільна освіта України зорієнтована на загальнокультурну 

грамотність, що передбачає здатність розуміти мистецтво, формувати естетичні 

смаки, виражати думки й почуття за допомогою мистецтва («Концепція Нової 

української школи», 2016); інтеграцію з культурним розвитком (Закон України 

«Про освіту», 2017); усвідомлення національної ідентичності й здатності 

поважати культурне вираження інших («Концепція національно-патріотичного 

виховання», 2015). Важливість культурного розвитку особистості зумовлює 

необхідність вивчення українського письменства на естетичних засадах 

літературних напрямів, розуміння яких допоможе учням осмислити художній 

образ світу, відображений засобами різних стилів, і водночас розкрити стильове 

розмаїття літератури, багатогранність творчості митця й окремого твору, 

відчути красу художнього слова. Опанування літературних напрямів сприяє 

формуванню загальнокультурної компетентності читача, здатного емоційно 

сприймати мистецький світ у всій його багатобарвності, неповторності 

повторюваного та творчо засвоювати його різностильову естетику, тому 

окреслена проблема набуває особливого значення в шкільній літературній 

освіті. 

Уявлення учнів про основні літературні епохи, напрями, течії в контексті 

вітчизняної та світової культури формуються на етапі системного читання 

шкільної літературної освіти. Цей етап є базовим для творчо-критичного 

читання (10–11 класи), оскільки осягнення художніх творів старшокласниками 

ґрунтується на знаннях про літературно-мистецький процес, загальний 

розвиток культури й філософської думки. Напрям є найважливішою категорією 

типологічної систематизації літературних явищ і потребує належного 

шкільного вивчення, адже це дає можливість виробити в учнів глибоке 

розуміння стильової природи мистецтва, збагачує їхній естетичний досвід 

літературознавчими орієнтирами сприйняття різностильових художніх творів. 
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Відразу зауважимо, що в нашому дослідженні допускаємо використання 

синонімічних словосполучень: «літературний напрям» – «великий стиль» (за 

В. Жирмунським [154, с. 418], Д. Наливайком [301, с. 45; 306, с. 261]). 

Проблему шкільного вивчення літературних напрямів актуалізував 

О. Дорошкевич у праці «Українська література в школі (спроба методики)» (К., 

1921). Учений схарактеризував особливості засвоєння класицизму й 

романтизму, передбачив можливість міжмистецьких порівнянь на рівні великих 

стилів. Однак методична думка, як і вітчизняне письменство та 

літературознавство радянської доби, зазнали тотальної ідеологізації, унаслідок 

чого естетичні категорії художніх творів фальшувалися. Українську літературу 

викладали в єдино можливому річищі марксизму-ленінізму, що значно 

звужувало коло авторів і літературних творів шкільної програми. З 

літературних напрямів вивчалися лише романтизм, критичний і соціалістичний 

реалізм. Такий підхід примітивізував естетичну свідомість молоді, спотворював 

уявлення про літературно-мистецький процес і деформував особистісний образ 

світу. 

Відродження незалежності України, зняття ідеологічного табу в  

1990-х рр. сприяло поступовому оновленню літературної освіти. У шкільний 

курс української літератури були введені поняття «бароко», «класицизм», 

«сентименталізм», «романтизм», «реалізм», «натуралізм», «модернізм», 

«імпресіонізм», «експресіонізм», «символізм», «неоромантизм», «неореалізм», 

«неокласицизм», «екзистенціалізм», «необароко», «футуризм», 

«постмодернізм». Ці зміни зумовлені актуалізацією в сучасному 

літературознавстві осмислення української літератури в розмаїтті її напрямів, 

течій, стильових тенденцій, постатей, творів. 

У методиці викладання української літератури розглядалися окремі 

аспекти вивчення літературних напрямів, зокрема В. Неділько ввів у шкільне 

літературознавство поняття «модернізм» із різноманіттям стилів, а колектив 

методистів під керівництвом Н. Волошиної передбачили їх осмислення 
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шкільною програмою. Проблему вивчення літературного напряму порушила 

Г. Токмань, розробляючи екзистенціально-діалогічний підхід у методиці 

навчання української літератури. Окреслюючи перспективи подальшого 

дослідження, учена-методист запропонувала структурувати знання про великі 

стилі, назвала етапи їх засвоєння й схарактеризувала такі методичні прийоми: 

текстуальних асоціацій; установлення зв’язків з іншими видами мистецтва; 

зіставлення творів українських і зарубіжних авторів, котрі репрезентують один 

напрям. Л. Рудницька, осмислюючи вивчення індивідуального стилю 

письменника, вказала на необхідність визначення ознак літературних напрямів. 

У методиці викладання світової літератури також актуалізовано цю проблему в 

працях Н. Головченко (структурно-стильовий аналіз на прикладах 

імпресіоністичних та символістських творів), Ю. Горідько (філологічний аналіз 

художніх творів письменників-реалістів, символістів, екзистенціалістів), 

В. Уліщенко (застосування в шкільній практиці вивчення прозових творів 

модернізму завдань пізнавального, рефлексивного, творчого характеру, а також 

мотивного, лінгвостилістичного, культурологічного аналізу). Однак у сучасній 

науці немає цілісного дослідження теорії та методики вивчення літературних 

напрямів у старших класах, умов формування великостильової літературної 

компетентності. Виявлені в шкільній практиці складнощі засвоєння учнями 

понять блоку «літературні напрями», розмежування уявлень про великі стилі й 

аналізу художнього твору, невміння оперувати теоретичними знаннями в 

самостійній читацькій діяльності зумовили вибір теми нашого дослідження. 

Важливість набуття старшокласниками стильових орієнтирів у мистецтві слова 

підтверджує необхідність теоретичного обґрунтування й практичного 

впровадження методики вивчення літературних напрямів як цілісної художньої 

системи, що й визначає актуальність дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами та темами. Тема 

дисертаційного дослідження пов’язана з програмою науково-дослідницької 

роботи кафедри української і світової літератури та методики навчання ДВНЗ 
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«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди» з держбюджетної теми: «Діалогічне прочитання української 

літератури» (державний номер реєстрації 1006U005253). Тему дисертаційної 

роботи затверджено вченою радою ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (протокол № 7 

від 24.03.2011 р.), схвалено Міжвідомчою радою з координації наукових 

досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 7 від 

27.09.2011 р.). 

Мета дослідження полягає в теоретико-методологічному обґрунтуванні 

наукових засад, напрацюванні й експериментальній перевірці ефективності 

методичної системи вивчення літературних напрямів українського письменства 

в старших класах загальноосвітньої школи. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 

- вивчення стану розробленості проблеми засвоєння літературних 

напрямів українського письменства в старших класах загальноосвітньої школи; 

- окреслення системи взаємопов’язаних теоретичних понять, які б 

забезпечили успішне вивчення літератури на естетичних засадах, допомогли 

сформувати навички аналізу та інтерпретації різностильових художніх творів; 

- аналіз літературознавчих, мистецтвознавчих, культурологічних, 

психолого-педагогічних джерел за темою дослідження з метою визначення 

теоретичних засад вивчення літературних напрямів; 

- наукове обґрунтування й моделювання методичної системи вивчення 

літературних напрямів у старших класах загальноосвітньої школи з 

урахуванням різних складників шкільної літературної освіти: текстуального 

аналізу художніх творів, позакласного читання, літератури рідного краю, 

розвитку мовлення; 

- окреслення змісту, критеріїв, індикаторів та рівнів сформованості 

великостильової літературної компетентності; 
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- визначення ефективних методів, прийомів, видів навчальної 

діяльності, які сприятимуть розвитку великостильової літературної 

компетентності на всіх етапах вивчення літературного напряму; 

- характеристика різновидів нового типу уроку дослідження 

художнього твору як явища літературного напряму; 

- обґрунтування нових можливостей розвитку усного й писемного 

мовлення старшокласників на уроках літератури під час вивчення літературних 

напрямів; 

- моделювання вивчення старшокласниками реалізму, імпресіонізму, 

експресіонізму, символізму, футуризму, сюрреалізму, постмодернізму; 

- підготовка і здійснення педагогічного експерименту (на 

теоретичному, практичному, науково-дослідному рівнях) з метою 

впровадження розробленої методики вивчення літературних напрямів у 

шкільну практику та виявлення ефективності її застосування. 

Об’єкт дослідження – літературна освіта учнів старших класів 

загальноосвітніх шкіл. 

Предмет дослідження – теорія і практика вивчення літературних 

напрямів українського письменства та шкільний аналіз художнього твору з 

урахуванням конститутивних рис великих стилів. 

Концепція дослідження. Осмислення означеної проблеми дало змогу 

сформулювати провідну ідею дослідження: організація навчання 

старшокласників української літератури на естетичних засадах із необхідністю 

осмисленого засвоєння теоретичного матеріалу, формування великостильових 

орієнтирів у літературі як мистецтві слова, що забезпечує належне емоційне 

сприйняття учнями різностильових творів українського письменства, духовно-

ціннісне засвоєння ними художнього образу світу. 

Вихідним положенням концепції є моделювання методичної системи 

вивчення літературних напрямів українського письменства в старших класах 

загальноосвітньої школи. Методологічний концепт становить специфіка 
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вивчення літературних напрямів крізь призму філософських, 

літературознавчих, мистецтвознавчих, культурологічних поглядів, психолого-

педагогічних підходів. Змістовий складник передбачає визначення понятійно-

категоріального апарату. Методично-технологічний аспект виражений 

специфікою етапів, методів, прийомів, видів діяльності, що скеровують учнів 

на засвоєння стильових орієнтирів мистецтва слова. Проведення моніторингу 

засвідчує рівень сформованості в старшокласників великостильової 

літературної компетентності. 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що вивчення літературних 

напрямів сприятиме розвитку загальної культури старшокласників, 

усвідомленню ними естетичної сутності мистецтва слова, глибинному 

розумінню різностильових творів, засвоєнню відображеної в них системи 

духовних цінностей за умов: спрямовування авторської методичної системи на 

пізнання учнями художнього образу світу; визнання пріоритету ціннісно-

смислового аспекту художнього твору й водночас важливості застосування 

стильових ключів до його прочитання; урахування стильової домінанти й 

конститутивних рис літературних напрямів у процесі осмислення теоретико-

літературних понять, а також аналізу та інтерпретації різностильових творів; 

реалізації мистецьких принципів у плануванні й проведенні уроків дослідження 

художнього твору як явища літературного напряму; надання уваги розвитку 

мовлення учнів у його відповідності до стилів літературних напрямів; 

актуалізації під час опанування напрямів українського письменства 

загальнокультурного й мистецького контексту; здійснення моніторингу знань 

старшокласників про літературні напрями та вмінь аналізувати різностильові 

художні твори. 

Методологічна основа. У дослідженні послуговуємося аксіологічними та 

культурологічними концептами філософії освіти (В. Андрущенко, 

Б. Гершунський, Л. Губерський, В. Кремень, В. Лутай); філософським 

підґрунтям літературних напрямів, що є засадами формування нового типу 
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світогляду (філософія позитивізму О. Конта, Дж. Мілля, Г. Спенсера; 

модернізму А. Берґсона, Ф. Ніцше, З. Фройда; постмодернізму Р. Барта, 

Ж. Бодріяра, І. Гассана, Ж. Дерріди, Ж.-Ф. Ліотара, Р. Рорті та ін.). Шляхи 

засвоєння учнями образу світу через вивчення літературних напрямів 

визначаємо, послуговуючись працями філософів М. Гайдеґґера, К.-Ґ. Юнґа, 

К. Ясперса; культуролога Г. Гачева; лінгвістичними дослідженнями 

О. Кубрякової, В. Постовалової, Б. Серебреннікова; психологічними – 

О. Леонтьєва; педагогічними – Ю. Бондаренка, Ж. Клименко; працею із 

соціології мистецтва В. Жидкова, К. Соколова; естетики – Ю. Борєва та ін. 

Теоретико-літературним підмурівком методики вивчення літературних 

напрямів в аспекті термінологічно-понятійного визначення стали праці 

Є. Васильєва, М. Зерова, В. Іванишина, Ю. Коваліва, М. Наєнка, Д. Наливайка, 

В. Пахаренка, А. Ткаченка, Д. Чижевського, В. Халізєва та ін., положення теорії 

літературних стилів М. Гіршмана, М. Гнатишака, Б. Гончарова, 

В. Жирмунського, Л. Кисельової, Ю. Лотмана, Д. Наливайка, Г. Поспєлова, 

Д. Сакуліна, О. Соколова, Д. Чижевського та ін.; дослідницькі стратегії 

порівняльних стильових студій У. Вайсштайна, В. Будного, М. Ільницького, 

Д. Наливайка. Літературознавчим підґрунтям структурування конститутивних 

рис літературних напрямів та їх виявлення в художніх творах стали 

дослідження реалізму, модернізму, постмодернізму В. Агеєвої, Л. Андрєєва, 

Т. Антонюк, О. Астаф’єва, О. Багана, А. Білої, З. Ґеник-Березовської, О. Гнідан, 

Т. Гундорової, Л. Дем’янівської, В. Дончика, Д. Затонського, Н. Зборовської, 

І. Ільїна, М. Ільницького, О. Камінчук, Ю. Коваліва, М. Кодака, Ю. Кузнецова, 

І. Лімборського, Р. Мовчан, М. Моклиці, В. Моренця, М. Наєнка, Д. Наливайка, 

М. Неврлого, С. Павличко, Т. Пастуха, В. Пахаренка, В. Погребенника, 

Я. Поліщука, І. Приходько, Р. Ткаченка, Р. Харчук, С. Хороба, О. Черненко, 

Н. Шумило, Г. Яструбецької, М. Яценка та ін. 

У розробці методики вивчення літературних напрямів спиралися на 

положення теоретико-методичних праць О. Дорошкевича («розуміння 
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художнього твору – це повторення процесу творчості»), Н. Волошиної 

(визначення «образу епохи» на оглядових уроках української літератури), 

Г. Токмань (етапи, методичні прийоми вивчення літературних напрямів), 

А. Ситченка (основи шкільного структурно-стильового аналізу художнього 

твору), А. Градовського (компаративне вивчення літератури), С. Жили 

(інтеграція різних видів мистецтва на уроках української літератури), 

Ю. Бондаренка (осмислення літературного процесу в різноманітності 

художньо-історичних картин світу), О. Ісаєвої (розвиток читацької діяльності 

старшокласників засобами художніх стилів), В. Гладишева (вивчення твору в 

контексті літературного напряму), Ж. Клименко (дотримання в навчанні 

літератури засад полікультурної освіти). Важливими для визначення 

засадничих положень вивчення теоретичних понять блоку «літературні 

напрями» стали праці О. Бандури, Г. Бєлєнького, О. Богданової, 

Л. Виготського, А. Дановського, З. Кирилюк, С. Леонова, О. Леонтьєва, 

В. Маранцмана, Л. Мірошниченко, В. Неділька, О. Ніколенко, Є. Пасічника, 

М. Снежневської, В. Чертова та ін. 

Для розв’язання поставлених завдань застосовувалися такі методи 

дослідження:  

- теоретичні: аналіз філософських, літературознавчих, 

культурологічних, мистецтвознавчих, психолого-педагогічних джерел; 

герменевтичний, типологічний, компаративний літературознавчі методи – для 

обґрунтування наукових засад дослідження; дефінітивний – для уточнення 

терміносистеми блоку «літературні напрями»; аналіз шкільних програм, 

підручників, посібників, синтез отриманої інформації – для визначення стану 

розробленості проблеми вивчення літературних напрямів та шляхів її 

розв’язання; метод експлікації – для окреслення змісту й структури 

великостильової літературної компетентності; педагогічне моделювання – для 

створення моделі вивчення літературних напрямів українського письменства; 

проблемно-пошуковий – для визначення ефективних методів і прийомів 
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вивчення літературних напрямів та аналізу різностильових художніх творів, 

напрацювання інноваційних уроків; 

- емпіричні: спостереження, бесіда, опитування, анкетування й 

інтерв’ювання вчителів та учнів – для визначення проблем вивчення 

літературних напрямів, діагностики сформованості великостильової 

компетентності; педагогічний експеримент – для перевірки ефективності 

впровадження авторської методики; 

- методи математичної статистики: порівняльні методики, 

кількісно-якісний аналіз результатів експериментального навчання, метод 

перевірки достовірності статистичних гіпотез за критерієм узгодженості χ² 

К. Пірсона. 

Наукова новизна напрацювань полягає в тому, що: 

уперше 

- обґрунтовано теоретичні засади вивчення літературних напрямів у 

старших класах загальноосвітньої школи; 

- окреслено стильову домінанту й структуровано конститутивні риси 

літературних напрямів для шкільної практики; 

- уточнено формулювання понять: «реалізм», «натуралізм», 

«соцреалізм», «імпресіонізм», «експресіонізм», «неоромантизм», «неореалізм», 

«символізм», «футуризм», «неокласицизм», «необароко», «сюрреалізм», 

«постмодернізм»; 

- обґрунтовано й визначено сутність великостильової літературної 

компетентності, критерії, індикатори та рівні її сформованості; 

- уведено в методику навчання української літератури новий тип уроку 

дослідження художнього твору як явища літературного напряму та 

схарактеризовано його різновиди: урок – підручник життя, урок-враження, 

урок-експресія, урок-інтуїція, урок – епатажна вистава, урок-дивовижа, урок – 

екзистенційний пошук, урок іронічного осмислення; 
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- розроблено види усного й писемного мовлення, дослідницьку 

літературно-краєзнавчу діяльність згідно з естетикою великих стилів; 

- напрацьовано й експериментально перевірено методичну систему 

вивчення старшокласниками літературних напрямів українського письменства; 

набула подальшого розвитку 

- концепція вивчення літературних напрямів (Г. Токмань); 

конкретизовано й доповнено 

- типологію методів і прийомів навчання української літератури 

(М. Кудряшов). 

Практичне значення результатів дослідження полягає в упровадженні у 

шкільну практику викладання української літератури напрацьованої методики 

вивчення літературних напрямів реалізму, імпресіонізму, експресіонізму, 

символізму, футуризму, сюрреалізму, постмодернізму, а також у розробці 

методичного апарату підручників з української літератури для старшої школи, 

посібників для вчителів та учнів, методичних рекомендацій тощо. 

Матеріали дослідження можуть застосовуватися на університетських 

лекціях і практичних заняттях з методики навчання української літератури, на 

курсах підвищення кваліфікації вчителів-словесників у системі післядипломної 

педагогічної освіти. Під час дослідження був розроблений і впроваджений 

спецкурс з методики навчання української літератури «Методика вивчення 

літературних напрямів». 

Організація та етапи дослідження. На першому етапі (2010–2014 рр.) 

відбувалося спостереження за шкільною практикою, проводився аналіз 

шкільних програм, підручників, методичної періодики з метою визначення 

провідних тенденцій у викладанні української літератури та специфіки 

вивчення літературних напрямів. Були осмислені філософські, 

літературознавчі, мистецтвознавчі, педагогічні, психологічні, методичні 

джерела за темою дослідження, визначені теоретичні засади вивчення великих 

стилів. На другому етапі (2014–2015 рр.) проводився констатувальний зріз, що 
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дозволив вивчити стан досліджуваної проблеми в шкільній практиці; 

здійснювалася підготовка матеріалів для проведення формувального етапу 

експерименту, методичне моделювання вивчення літературних напрямів у  

10–11 класах загальноосвітньої школи. На третьому етапі (2015–2017 рр.) 

здійснювалося експериментальне навчання з метою перевірки ефективності 

напрацьованої методики у формуванні великостильової літературної 

компетентності; узагальнювалися результати дослідження, проводився 

кількісний та якісний аналіз здобутих результатів. 

Експериментальна база. Експериментом було охоплено 995 учнів 10–11 

класів (у констатувальному етапі експерименту брали участь 386 учнів, у 

формувальному етапі – 609 учнів). Результати дослідження впроваджено в 

навчальний процес КЗ «Полтавська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 5» 

(довідка № 01-25-01/250 від 29.05.2017), Калайдинцівської загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів ім. Ф. Д. Рубцова (довідка № 128 від 27.04.2017), 

Решетилівської гімназії ім. І. Л. Олійника Полтавської обл. (довідка № 01-18/42 

від 29.05.2017); Рубанівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2 

Великолепетиського р-ну Херсонської обл. (довідка № 17/01-19 від 20.04.2017); 

Рубіжанської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 2 (довідка № 202 від 

29.05.2017), Рубіжанської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 7 (довідка 

№ 131 від 29.05.2017), Сватівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 8 

(довідка № 149 від 24.05.2017), Сватівської загальноосвітньої школи І–ІІІ 

ступенів № 2 Луганської обл. (довідка № 101 від 29.05.2017); Кам’янець-

Подільської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2 ім. Т. Г. Шевченка 

Хмельницької обл. (довідка № 75 від 30.05.2017); Мліївської загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів № 2 ім. М. М. Артеменка Черкаської обл. (довідка № 102 

від 07.06.2017); Ріпкинської гімназії Чернігівської обл. (довідка № 27 від 

12.06.2017); Рівненської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 10 (довідка 

№ 370 від 27.11.2013). 
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Апробація та впровадження результатів дослідження. Основні 

теоретичні та практичні результати дослідження оприлюднені на 24 наукових і 

науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах, зокрема 

міжнародних: «Німеччина і Україна: історичні, культурні, економічні та 

наукові зв’язки» (Німеччина, м. Мюнхен, 2011), «Крепостной Санкт-Петербург 

ХVІІІ в. и первой половины ХІХ в. в культурном наследии России и Украины» 

(Росія, м. Санкт-Петербург, 2011), «Василь Стефаник та українська культура 

кінця ХІХ – початку ХХ ст.» (м. Івано-Франківськ, 2011), «Українська мова у 

житті та діяльності еліти в Україні протягом віків: Культура, наука, освіта, 

релігія, суспільство, політика» (Польща, м. Краків, 2012), «Modern problems of 

education and science» (Угорщина, м. Будапешт, 2014), «Pedagogy and 

Psychology in the age of globalization» (Угорщина, м. Будапешт, 2015), 

«Pedagogy and Psychology in an Era of Increasing Flow of Information» 

(Угорщина, м. Будапешт, 2016); всеукраїнських: «Літературна, публіцистична, 

наукова спадщина Івана та Надії Світличних у розвитку національної культури 

другої половини ХХ століття» (м. Старобільськ, 2009), «Література і місто: 

художній поступ» (м. Луганськ, 2010, 2011, 2012), «Художня література і 

екзистенціальна філософія» (м. Переяслав-Хмельницький, 2011), «Літературне 

краєзнавство Поділля в системі сучасної освіти: стан, проблеми, перспективи» 

(м. Вінниця, 2011), «Художні стилі, течії, напрями: історико-теоретичний 

аспект» (м. Київ, 2011), «Текстологія, поетика, методика вивчення творчості 

Григорія і Григора Тютюнників» (м. Луганськ, 2011), «Сучасний урок мови й 

літератури: проблеми, пошуки, перспективи» (м. Глухів, 2012), Перші 

Волошинські читання «Теорія і методика навчання української літератури: 

актуальні проблеми» (м. Київ, 2013), ІІ Всеукраїнські Волошинські читання 

«Феномен вченого-педагога Ніли Волошиної: національний та регіональний 

виміри» (м. Кам’янець-Подільський, 2014), Четверті Бугайківські читання 

(м. Ніжин, 2014), «Василь Симоненко: погляд крізь час і простір» (м. Полтава, 

2014), Четверті Волошинські читання «Творчість Ніли Волошиної – золотий 
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фонд методики літератури» (м. Чернігів, 2016), П’яті Бугайківські читання 

(м. Ніжин, 2016), «Українська література в загальноєвропейському контексті» 

(м. Ужгород, 2016), «Актуальні проблеми літературної освіти в середній та 

вищий школі» (м. Київ, 2017). 

Упровадження здійснювалося на заняттях з методики навчання 

української літератури та під час педагогічної практики в Луганському 

національному університеті імені Тараса Шевченка (акт № 1/1028 від 

17.06.2016), на курсах підвищення кваліфікації вчителів-словесників 

Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (акт 

№ 245 від 02.06.2016) та Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського (акт № 108 від 19.06.2017). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображені в 

одноосібній монографії, 6 навчальних посібниках (2 з них рекомендовані МОН 

України), 6 статтях у наукометричних фахових виданнях, 26 статтях у 

провідних фахових виданнях України, 11 публікаціях у наукових збірниках і 

матеріалах конференцій України, Угорщини, Німеччини, Росії. Одноосібних 

праць – 50. 

Кандидатська дисертація «Літературно-мистецькі та наукові пошуки 

Марії Загірньої» (спеціальність 10.01.01 – українська література) була захищена 

в Запорізькому державному університеті 2001 року. Матеріали кандидатської 

дисертації в тексті докторської дисертації не використовуються. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, 

вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел (511 позицій), 6 

додатків. Загальний обсяг роботи становить 535 сторінок, обсяг основного 

тексту – 400 сторінок. У тексті дисертації вміщено 20 рисунків, 12 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 

ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ НАПРЯМІВ 

 

У першому розділі проаналізовані наукові джерела з літературознавства, 

теорії літератури, мистецтвознавства, естетики з метою теоретичного 

обґрунтування необхідності вивчення в шкільному курсі української літератури 

великих стилів, дефініювання поняття «літературний напрям» та суміжних із 

ним категорій, а також структурування конститутивних рис реалізму, 

натуралізму, імпресіонізму, символізму, неоромантизму, неореалізму, 

неокласицизму, необароко, експресіонізму, футуризму, сюрреалізму, 

постмодернізму для створення методичної моделі вивчення літературних 

напрямів українського письменства в старших класах загальноосвітньої школи. 

Науковий аналіз визначених джерел також зумовлений потребою окреслити 

систему взаємопов’язаних теоретичних понять, які б забезпечили успішне 

засвоєння учнями уявлень про літературу як саморозвиток мистецтва, 

допомогли сформувати інтерпретаційні навички старшокласників. 

Осмислення філософських, культурологічних, педагогічних джерел 

здійснюється для уточнення поняття «образ світу» та визначення ролі 

формування цілісного образу світу в учнів старших класів у процесі вивчення 

літературних напрямів, праць із компаративістики – для окреслення 

можливостей вивчення великих стилів у взаємодії різних видів мистецтва 

(літератури й музики, живопису, скульптури, архітектури, кіно, театру тощо). 

Бачимо також необхідність аналізу психолого-педагогічних джерел з теми 

дослідження з метою визначення специфіки засвоєння учнями теоретико-

літературних понять та особливостей сприйняття різностильових художніх 

текстів. 
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1.1. Теоретико-літературні та історико-літературні засади 

1.1.1. Категорія літературний напрям та суміжні з нею дефініції як 

теоретико-літературна проблема 

Вивчаючи літературу різних народів, епох і періодів, спостерігаємо рух 

естетичних ідей і форм, зміни в уявленнях митців про світ, людину, завдання 

мистецтва, що накладає відбиток на жанрово-стильовий та проблемно-

тематичний спектри мистецтва слова. Утворюються нові й модифікуються вже 

культивовані письменниками жанри, змінюються способи художнього 

відображення, риси поетики художніх творів тощо. Така динаміка естетичної 

думки зумовила виникнення і розвиток різних мистецьких напрямів, що 

з’являються у взаємодії з традицією або в опозиції до неї, згасають і 

«відроджуються в нових якостях» [412, с. 423] у споріднених художньо-

стильових системах (бароко / необароко, класицизм / неокласицизм, романтизм 

/ неоромантизм, реалізм / неореалізм). Теоретики характеризують генезу 

літературних напрямів «історією їхнього співіснування, взаємопроникнення, 

літературних воєн» [86, с. 348; 193, с. 4]. Так, антитетичним до бароко постав 

класицизм, світоглядна революція зумовила появу романтизму, перехід від 

реалізму до модернізму. Речники класицизму сприймали барокові твори як 

застарілі форми, переобтяжені складними мовними конструкціями, але вже в 

романтичній поетиці контрастів та символів відчутне його наслідування; новий 

спалах бароко спостережений літературознавцями у творчості письменників 

ХХ століття, зокрема в прозі В. Шевчука, сучасній зоровій поезії, віршах-

паліндромах, мистецькій грі бубабістів та ін. На саме ж бароко мали вплив 

традиції Середньовіччя й Відродження. Романтизм став підґрунтям символізму, 

який вплинув на розвиток інших напрямів, передусім, сюрреалізму. У межах 

модернізму майже одночасно культивувалися імпресіонізм, експресіонізм, 

символізм, забезпечуючи суміжне побутування кількох літературних стилів. 

Діалектичний характер розвитку літературних напрямів підтверджує тяглість 

традиції, що виявляється через нашарування різних художньо-естетичних 
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парадигм і засвідчує цілісність та безперервність літературно-мистецького 

процесу. 

Чимало уваги дослідженню виникнення поняття «напрям» приділив 

Д. Наливайко, який обґрунтував початок його формування на основі теорій  

Ґ.-В.-Ф. Геґеля та Ф. Шлеґеля на романтичному етапі розвитку мистецтва й 

поширення в добу реалізму, коли виникла потреба осмислення цього явища та 

співвіднесення його з класицизмом і романтизмом. Учений проаналізував праці 

М. Чернишевського, М. Добролюбова, які особливого значення в розумінні 

«напряму» надавали ідейній спрямованості художньої творчості, а також теорії 

О. Бальзака («три типи художньої творчості»), І. Тена («напрями як історичні 

утворення з тривалим пануванням способу мислення»), Ґ. Брандеса («провідні 

напрями ХІХ ст.») [301, с. 7–8]. 

У ХХ ст. деякі зарубіжні теоретики почали ігнорувати історико-

типологічний підхід у літературознавчих дослідженнях. До прикладу, 

концепція Р. Веллека та О. Воррена – учених, які послуговувалися категорією 

стилю щодо конкретного твору, вважаючи стиль певної епохи «позбавленим 

конкретності» [423, с. 195]. У «Теорії літератури» (Нью-Йорк, 1949) науковці 

стверджували: «Характеристика стилів цілих літературних епох або великих 

літературних рухів – класицизму, романтизму – пов’язана з великими 

труднощами, оскільки необхідно об’єднати в певну модель стилі різноманітних 

письменників, до того ж представників різних національних літератур» [423, 

с. 202]. Однак зарубіжні видання словників літературознавчих термінів різних 

років [503; 505; 509; 509; 511] містять довідки про напрями мистецтва, зокрема 

романтизм, сентименталізм, реалізм, імпресіонізм, експресіонізм, футуризм, 

сюрреалізм та ін., підтверджуючи тяжіння науковців до систематизації різних 

художньо-стильових явищ. 

У радянському літературознавстві від кінця 20-х – початку 30-х рр. ХХ ст. 

поняття напряму заступив художній метод, значення якого перекручувалося 

внаслідок штучного насадження комуністичної ідеології. Художній метод 
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позиціонувався як настанова до втілення творчого задуму, а митець піддавався 

жорстокій критиці, якщо його твори не відповідали панівній естетиці. Водночас 

у науці набула розвитку стильова методологія. Проблеми стилістики порушили 

представники формальної школи, зокрема В. Виноградов, В. Жирмунський, 

Б. Ейхенбаум, В. Шкловський та ін. Формалісти надали художньому стилю 

значення об’єднувальної цілісності різних рівнів: «Системний підхід дозволив 

перейти кордони стилістики одиничного твору чи творів одного творця. 

З’явилися проблеми стилю літературних шкіл і цілих епох, а також загальних 

надіндивідуальних законів, які керують змінами цього явища» [253, с. 172]. 

Одним із перших вітчизняних дослідників літературних стилів став 

М. Зеров, уклавши книжку «Нове українське письменство» (1924). Учений 

зауважив у літературному процесі «послідовне панування п’яти літературних 

течій – класичної, сентиментальної, романтичної, реалістичної та 

новоромантичної» [165, с. 15]. М. Гнатишак у своїй історії літератури, 

продовжуючи дослідження неокласика, застосував «мистецько-стильовий 

принцип до періодизації історії української літератури» [95, с. 23] і визначив 

такі провідні стилі, як: «староукраїнський, візантійський, пізньовізантійський 

переходовий, український ренесанс, козацький барок, псевдокласика, 

бідермаєр, романтика, реалізм, модерна» [95, с. 24]. 

Базовою у вивченні великих стилів стала праця Д. Чижевського, який 

обґрунтував теорію культурно-історичних епох («стиль історичних епох» 

учений вживав у значенні «напряму»), застосувавши стильову методологію до 

вивчення вітчизняного історико-літературного процесу від давнини до 

сучасності: «Історія мистецтва в значній мірі стає історією “стилів”, себто 

історією зміни певних для кожної доби характеристичних систем мистецьких 

ідеалів, мистецьких смаків та характеристичних рис мистецької творчости» 

[472, c. 612]. Досліджуючи герменевтичні стратегії мислителя, С. Квіт 

відзначив його виняткову здатність знаходити раціональне в різноманітних 

інтелектуальних традиціях, бути «водночас людиною Відродження, Бароко та 
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Романтизму, містиком, гегельянцем і, зрештою, модерністом» [199, с. 94]. 

Наділений талантом розуміти унікальність «Іншого», Д. Чижевський 

стверджував: «Кожна епоха є цілістю, системою рухів та змін, які мають усі 

якийсь спільний напрям; кожна епоха має своє обличчя, свій власний характер, 

свій “стиль”» [472, c. 613]. Свого часу в працях «Культурно-історичні епохи» 

(Авґсбурґ, 1948) та «Історія української літератури» (Нью-Йорк, 1956) 

Д. Чижевський розробив методологічні засади герменевтики стилю, якими 

оперує сучасне літературознавство, що потверджують праці І. Безпечного 

(«Теорія літератури», 1984), О. Галича, В. Назарця, Є. Васильєва («Теорія 

літератури», 2001), В. Іванишина («Нариси з теорії літератури», 2010), 

В. Пахаренка («Українська поетика», 2002, 2009), А. Ткаченка («Мистецтво 

слова», 2003) та ін. 

У концепції Д. Чижевського обґрунтовується діалектичний процес зміни 

великих стилів теорією «культурних хвиль», що «коливаються» між 

реалістичним і романтичним типами творчості, оприявнюючи протилежні риси: 

«…ясність або глибину, простоту або пишність, спокій або рух, закінченість у 

собі або безмежність перспектив, викінченість або прагнення та мінливість, 

сконцентрованість або різноманітність, традиційну канонічність або новизну і 

т. д.» [473, с. 29]. Такий підхід може застосовуватися в шкільній практиці з 

метою виявлення традицій і новаторства в різностильових художніх явищах 

української літератури, усвідомлення тяглості літературно-мистецького 

процесу. 

Літературознавчі праці Д. Чижевського важливі актуалізацією 

загальноєвропейського контексту вивчення різностильового українського 

письменства. Автор позиціонував українську культуру й літературу передусім 

як національний естетичний феномен, частину «європейської культурної 

цілости», яка «переживає ті самі внутрішні процеси, що й цілість, до якої вона 

належить» [472, c. 614]. У його статті «Культурно-історичні епохи» йдеться про 

«надчасовість» літературних періодів, «розмитість» меж їх існування, 
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накладання одного на інший, відзначається неможливість механічної 

хронологізації літературно-мистецького процесу. Готуючись розповідати 

старшокласникам про літературні напрями, учителеві слід ураховувати таку 

думку Д. Чижевського: «Ані один історичний період не почався з певного дня, 

року, та навіть десяти- або століття. Якщо іноді і є можливим вказати на 

перший визначний твір, перший видатний вияв нової духовної течії, нового 

духу, то завжди перед цим визначним виявом знайдемо окремих 

“попередників”, окремі факти, що є ніби передвозвіщенням, передчуттям нової 

епохи. Тим важче говорити про закінчення якоїсь доби. Рештки, “релікти”, 

епігони існують та чинні і впливові ще довго по “закінченні” якоїсь історичної 

епохи» [472, c. 618]. 

Проблема вивчення літературних напрямів знайшла свій подальший 

розвиток у низці праць вітчизняних учених [12; 17; 19; 20; 34; 42–44; 86; 102; 

116; 117; 128; 171; 174; 183–190; 193; 195; 209; 214; 230; 248–250; 299; 301–306; 

340; 348; 357; 412]. Н. Калениченко в дослідженні «Українська література ХІХ 

ст. Напрями, течії» (К., 1977) простежила специфіку літературного процесу як 

«співіснування і взаємодію різних ідейно-літературних напрямів і течій, які 

мають свої особливості принципів відображення життя, пафосу, жанрів тощо» 

[193, с. 4]. Дослідниця окреслила властивості літературного напряму, що 

«виникає як певна єдність», джерелом якої є «спільність підходу письменників 

до дійсності, її естетичного сприйняття, спільність творчого методу, 

проблематики, тематики і світоглядних позицій, подібність у висвітленні 

конфліктів, що привертають увагу митців» [193, с. 11–12]. Концептуальні 

засади літературних напрямів Н. Калениченко пов’язувала із філософськими 

категоріями художнього бачення митцем світу, уявлень про людину. На її 

думку, специфіку кожного напряму визначав «певний тип художнього 

мислення, тісно пов’язаний з панівними у свій час особливостями 

світорозуміння» [193, с. 6]. 
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Загальними тенденціями літературознавства радянської доби стали 

штучна уніфікація естетичних категорій, їх осмислення у відповідності до 

соцреалістичного канону. У дусі марксистської методології Н. Калениченко 

несправедливо завищила значення ідеології як рушійного фактору розвитку 

літературного процесу, помилково вважала, що «література неухильно йшла до 

реалізму, накопичуючи досягнення різних напрямів, методів, стилів», а потім 

«так само закономірно й неухильно прямувала до соціалістичного реалізму» 

[193, с. 41]. 

Розглядаючи літературні напрями як явище естетичне, дослідниця 

слушно застерегла від пошуку їх у «чистому вигляді», обґрунтувала стильовий 

синкретизм, тісну взаємодію, визначила іманентні ознаки. У праці йдеться про 

бароко (ХVІІ–ХVІІІ ст.), класицизм (ХVІІІ ст. – поч. ХІХ ст.), сентименталізм, 

романтизм, просвітительський реалізм (поч. ХІХ ст.), критичний реалізм (ХІХ 

ст.), модернізм як психологічний реалізм (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.), 

соціалістичний реалізм (70–90 рр. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.). Дослідження 

Н. Калениченко, незважаючи на його ідеологічну заангажованість, зорієнтоване 

на виявлення закономірностей становлення та змін напрямів в українській 

літературі від давнини до радянських часів, що дало можливість відтворити 

динаміку літературного процесу крізь призму різностильових естетичних 

категорій. 

Науково обґрунтував поняття напряму, визначив його межі та структуру, 

керуючись історико-типологічним принципом, Д. Наливайко в праці 

«Искусство: направления, течения, стили» (К., 1981). На його думку, 

мистецький напрям «відтворює складні й багатопланові спільності художнього 

процесу, що охоплюють різні види мистецтва з їх специфічною мовою», має 

національні варіанти, представлений творами, «що з’явилися в певну добу в 

межах тих чи інших культурно-історичних регіонів» [301, с. 15]. Учений 

тлумачив напрям як «динамічний комплекс провідних начал і принципів 

творчості, що реалізуються у відповідних ідейно-художніх структурах» [301, 
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с. 15], наголошував на утвердженні певної «конвенційності», утвореної 

обумовленими жанровими формами, художніми прийомами тощо. 

Можемо стверджувати, що за всіх відмінностей тлумачення, напрям 

постає «найбільшою», «наймісткішою одиницею художнього процесу» [180, 

с. 12], «основною формою стильової єдності» [393, с. 77]. Сучасні вчені 

визнають його наріжною категорією систематизації різностильових художніх 

явищ [86; 301; 348; 412]. Систематизуючи уявлення про літературний напрям, 

розглянемо теоретичні визначення вітчизняних науковців. Так, Є. Васильєв, 

характеризуючи категорію «напрям», наголошує на синтезі художнього методу 

та індивідуального стилю [86, с. 347]; В. Пахаренко оперує 

близькоспорідненістю стильових ознак у межах епохи та нації [348, с. 170]; 

А. Ткаченко бачить напрям як історико-типологічну спільність літературних 

явищ, зумовлену подібністю духовних, культурно-історичних, індивідуально- 

та соціально-психологічних чинників естетичної еволюції [412, с. 423]; 

Ю. Ковалів розуміє його як творчу єдність багатьох представників письменства 

конкретного періоду, котрі мали спільну естетичну концепцію, близькі стилі, 

світосприйняття, типологічно подібні твори тощо [259, с. 88]; В. Іванишин 

наголошує на сукупності духовних, світоглядних та естетичних принципів, 

характерних для творчості певних письменників, літературних шкіл, 

угруповань [171, c. 212]. На основі наведених визначень слід уточнити поняття 

«літературний напрям» з метою його застосування у шкільній практиці. 

Літературний напрям – комплекс провідних творчих засад, що 

обумовлені способом пізнання й мистецького відтворення світу й людини, 

естетичною програмою, та виявлені у різних національних літературах 

близькими рисами стилю в художніх творах. 

Літературний напрям засвідчує єдність естетичних засад творчості 

письменників певної доби. Однак ставлення до проблем суспільства, 

особистості, уявлення про їх розв’язання, художні концепції представників 

одного напряму можуть різнитися між собою. Ця ознака зумовлює відмінність 
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напряму від літературної течії, літературних груп і шкіл. В українському 

літературознавстві течії тлумачаться як «різновиди напряму, що склалися в 

процесі його розвитку й відтворюють специфіку цього розвитку (історичну, 

локальну, структурну тощо)» [301, с. 29], «конкретизують різні особливості 

напряму й виявляють динаміку художнього розвитку, ідейно-естетичну 

боротьбу всередині напряму [301, с. 30]; це «вужча, ніж напрям, спорідненість 

творчих принципів на підставі схожих естетичних засад» [348, с. 170]. 

Дослідники визначають ледь помітну межу, розрізняючи напрям і течію, що 

викликає складність їх пояснення старшокласникам, а подеколи й сплутування 

понять. Ю. Ковалів також припускає можливість ототожнення літературної 

течії з групою, угрупованням, школою, які утворюються на основі спільної 

програми та стилю, а В. Пахаренко подає визначення мистецьких угруповань і 

шкіл як «об’єднання найближчих творчих однодумців, що декларують 

теоретичні підвалини своєї спільності, обстоюють їх у дискусіях і суперництві з 

опонентами – прихильниками інших естетичних поглядів як у рамках одного 

покоління (угруповання), так і кількох поколінь (школа) [348, с. 170–171]. 

Розмиті межі дефініювання важливих літературознавчих категорій 

спричинюють формальність вивчення відповідних теоретико-літературних 

понять на уроках української літератури. Тому доцільно пояснювати значення 

літературної течії, літературної групи, літературного угруповання на основі 

прикладів з відзначенням їхньої назви, представників, масштабності, меж 

існування, естетичних принципів. Найвиразніше відтворюють специфіку 

визначених категорій формулювання Ю. Коваліва: 

Літературна течія – «динамічна єдність концептуальних ідейно-

естетичних, світоглядних, передусім стильових принципів, що охоплює 

творчість багатьох письменників, сформована на певній стадії літературного 

процесу <…>. Відрізняється від напряму локальними просторовими та 

часовими характеристиками» [259, с. 481]. 
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Літературна школа – «група письменників, об’єднаних спільними 

стильовими уподобаннями, жанровою практикою, тематичними інтересами, 

проблематикою, передусім естетичною програмою, що, проектуючись у новий 

творчий простір спирається на певну традицію, полемізує з нею, переосмислює 

її <…>. Вона може бути зорієнтована на певного автора, наприклад на 

Т. Шевченка або І. Франка» [259, с. 588]. 

Угруповання – «літературна організація, яка на спільній естетичній 

платформі об’єднує письменників із різним світосприйняттям, переконаннями, 

стильовими та жанровими уподобаннями <…>. Угруповання відрізняється від 

одноріднішої літературної групи, від літературної школи, яка має виразну 

ідейно-естетичну програму» [259, с. 506]. 

Літературну групу, уточнюють В. Будний та М. Ільницький, «творять 

однодумці на основі особистих контактів, спільної праці над спільними 

проектами» [64, с. 218]. У шкільному курсі вивчаються творчі засади, склад, 

доробок літературних груп: «Руська трійця», «Молода Муза», неокласики,  

«Бу-Ба-Бу», «ЛуГоСад», «Пропала грамота», «Нова деґенерація» та ін. 

У кожному з названих складових напряму генетичним первнем, 

рушійною силою є геній митця та його вияв – художній твір, що ламає 

стереотипи будь-якої теоретичної абстракції. Не випадково в науковій думці 

постала проблема співвіднесення митців із літературними напрямами, оскільки 

формальність механічної диференціації спрощує естетичну концепцію 

письменника. Б.-І. Антонич назвав напрями «фетишем мистецької критики» 

[11, с. 510], нарікаючи на епігонство та непрофесійність критиків, які 

«намагаються за всяку ціну втиснути кожного мистця в якусь шухляду, 

приклеїти йому дешеву етикетку якогось напряму» [11, с. 510]. Об’єктивність 

існування напрямів, на думку автора, сумнівна, адже «мистецтво творять 

мистці (одиниці), а не напрями» [11, с. 510]. Безкомпромісна позиція поета 

заслуговує на увагу, адже завжди є ризик уніфікації мистецьких явищ. 

Водночас відсутність системи знань про напрями може ускладнити сприйняття 



44 

різностильових творів світового письменства. Свого часу В. Жирмунський 

заперечив штучність типологічного підходу до вивчення літературно-

мистецьких явищ: «Якщо поет, наприклад, є представником доби романтизму, 

це не означає, що в його творчості не може бути реалістичних тенденцій. Отже, 

стилі не є полицями або коробками, у які ми “розкладаємо” поетів» [154, 

с. 419]. Словесникові слід пам’ятати, що сенс феномену художнього твору не в 

репрезентації літературного напряму, а в тому, що співвідносячи його з певною 

конвенційністю, формуємо стильові орієнтири самостійної читацької 

діяльності. Підтримуємо думку А. Ткаченка про те, що систематизація 

літературного матеріалу «дає змогу в разі потреби “вийняти” митця з певної, 

відомої вже нам “шухляди” чи “полиці” й розглядати його творчість 

індивідуально, спростовуючи, підтверджуючи, поглиблюючи, увиразнюючи і 

т. д. попередні “наліпки”» [412, с. 414]. 

Важливими для шкільної практики є міркування Б.-І. Антонича про 

розвиток або поступ у мистецтві: «Мистецькі форми одної епохи не є 

здебільшого ні вартісніші, ні кращі від мистецьких засобів іншої»; «Мистецькі 

форми кожної епохи є неповторні» [11, с. 509]. Погоджуємося, принцип 

художньої еволюції у вивченні літературних напрямів недоречний, помилкою 

буде визнати більш довершеними твори, що з’явилися пізніше. Х. Ортеґа-і-

Ґассет справедливо застеріг: «…було б “фарсом” у негативному значенні, якби 

сучасний художник намагався змагатись із “серйозним” мистецтвом минулого» 

[337, с. 267]. Тому важливо виховувати в старшокласників розуміння й 

толерантне ставлення до митців різних напрямів, зважаючи на талант та 

мистецьку довершеність їхніх художніх творів. 

У літературознавстві напрям як історико-типологічна категорія 

корелюється із суміжними поняттями – «художній метод» і «стиль». 

Д. Наливайко особливого значення надає методу, що є «інструментом пізнання 

дійсності, комплексом провідних гносеолого-методологічних принципів її 

художнього засвоєння і відтворення» [301, с. 22]. Важливою категорією, 
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співвіднесеною з напрямом, вважається стиль як «внутрішній закон художньої 

творчості, що визначає організацію, ритм, характер образотворчості та 

інтонаційну систему, своєрідність “художньої мови” окремого твору й цілої 

течії» [301, с. 26]. 

Складність застосування теоретико-літературного поняття «метод» у 

шкільному курсі української літератури полягає, зокрема, у літературознавчих 

різнотлумаченнях, до того ж ця категорія досі лишається дискусійною. Так, 

А. Ткаченко вважає: «Радше це розумовий підхід до художнього творення, 

котрий, як ми вже не раз переконувалися, далеко не завжди дає бажані 

результати, оскільки ні художня форма ніколи не буває пасивною щодо змісту, 

ні художній зміст не дорівнює наперед визначеному розумовому абстракту» 

[412, с. 419]. Відзначаючи переваги методу в науці, цей літературознавець у 

полеміці з Д. Наливайком стверджує: «Що ж до художньої літератури, то 

поняття методу (навіть із додатковими означеннями “художній”, “творчий”, 

“мистецький”) видається тут якщо не зовсім зайвим, то принаймні не головним 

і не нервом» [412, с. 418–419]. Погоджуючись із думкою літературознавця, 

вважаємо, що в школі поняття «художній метод» використовувати немає рації. 

Поняття «стилю» як художньо-літературної категорії набуло широкого 

застосування в методиці викладання літератури [23; 101; 309; 312; 314–321; 

326–329; 383; 388; 415–419], оскільки воно може бути використане учнями 

старших класів у значеннях стилів літературної епохи, напряму (великий 

стиль), течії, літературної школи, літературної групи, письменника 

(індивідуальний авторський стиль), твору. Літературний напрям є складною 

художньо-естетичною системою, яка матеріалізується в стилі, тому постає 

проблема деталізації його конститутивних рис (за Д. Наливайком, «стильові 

константи» [180, с. 18] і «стильова домінанта» [180, с. 23] або «фундаментальні 

риси, що конституюють метод та художню систему» [306, с. 314]; у 

терміносистемі В. Іванишина – «форманти» [171, с. 212]). 
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Аналіз авторитетних літературознавчих концепцій надає можливість 

деталізувати структуру стилю літературного напряму. Зокрема, П. Сакулін у 

«Теорії літературних стилів» (1928) пояснював стиль внутрішньо 

організованою єдністю взаємозалежних елементів, підпорядкованих художній 

меті. Будь-який стиль є «вираженням певного світосприйняття», яке з 

філософської точки зору вчений інтерпретував «поетичною концепцією життя й 

світу» [380, с. 140–141]. Увага дослідника концентрувалася на морфології 

стилю літературних шкіл, тобто синтетичному уявленні про його складові й 

ознаки. Ця методологія може застосовуватися й до літературних напрямів, 

течій, творчості письменників. Складниками стилю, за П. Сакуліним, є: 

- «тематика, зумовлена вираженням у стилі світовідчуття, 

світосприйняття, світогляду (за доби класицизму розробляються високі, 

героїчні теми, мотиви честі, обов’язку, доблесті; сентименталіст культивує 

інтимні, чуттєві мотиви особистого життя; романтика вабить потойбіччя); 

- ейдологія, тобто специфічні для певного стилю образи (класичну 

тематику втілено в образах героїв, полководців, царів, богів, є свої улюблені 

герої у сентименталістів, романтиків тощо); 

- найбільш поширені жанри (класицист віддає перевагу одам, епопеям, 

трагедіям; романтик – баладам, новелам, драмам; натураліст – нарисам тощо; ці 

жанри культивуються й іншими стилями, але в кожному з них набувають 

особливих рис, що зумовлює їхнє розмаїття та розвиток); 

- семантика і композиція поетичної мови (лексика, художні засоби, 

синтаксична та ритмічна будова мови)» [380, с. 142–146]. 

Стиль напряму, за твердженням Д. Наливайка, – це «певне коло 

переважаючих ідейно-змістових інтересів і орієнтацій, широкий, але не 

позбавлений деякої внутрішньої цілісності, проблемно-тематичний комплекс, 

<…> певна художньо-естетична єдність, що характеризується спільними 

принципами у виборі художніх засобів і форм, їх специфічною функціональною 

взаємопов’язаністю і взаємозалежністю» [180, с. 13]. Важливими для шкільної 
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практики видаються спостереження вченого про стиль як систему «художньо-

образного відтворення дійсності, яка охоплює властивість форми твору, 

творчість митця або цілого напряму, що має відповідність у різних видах 

мистецтва» [301, с. 23–24]. 

У цьому дослідженні надаємо особливого значення корелюванню 

індивідуального стилю (стиль твору, творчості, у яких розкривається 

самобутність митця, його художня майстерність) і загальних стилів (стиль 

напряму, течії, школи, літературної групи), оскільки у «творах окремих 

визначних письменників розкриваються провідні тенденції напряму» [462, 

с. 196]. Зважаючи на те, що «творчі відкриття великого художника слова є 

одночасно і сферою естетичних притягань, і збудником нової художньої 

енергії» [462, с. 196], науковці неодноразово поєднували з’яву яскравого 

мистецького твору з початком формування нового мистецького напряму чи 

течії. Крім того, слід ураховувати, що «індивідуальні стилі існують всередині 

стилів напрямів і течій, але повністю не інтегруються останніми: вони ніби 

водночас існують і поряд із ними, і над ними» [180, с. 14]. 

У структурі напряму Д. Наливайко аргументовано визначає: суспільно-

історичну основу, зумовленість його появи та руху певним етапом соціального 

й культурного розвитку; єдність духовно-культурних феноменів, 

«запрограмовану» суспільно-історичним середовищем і ситуацією; вплив руху 

філософської, наукової, естетичної думки; стиль напряму [180, с. 13]. Його 

«формантами», за В. Іванишиним, є «світоглядний (ідейний, філософський) 

фундамент, який породжує певну концепцію дійсності і творчості; поетика як 

система вимог (правил), сформованих на філософських засадах напряму; 

спільність мотивів, тем, ідей, образів, сюжетних схем, що переважають у цьому 

напрямі і є характерними для нього; сукупність формотворчих елементів 

(стильові, композиційні особливості, жанрові форми), регульованих поетикою 

цього напряму» [171, с. 212–213]. Водночас Р. Семків справедливо наголошує, 

що «належність того чи того тексту до певного напряму визначається не тільки 
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і не так зовнішньою стилістичною подібністю, але глибшою настановою, в якій 

реалізується свідома інтенція автора» [385, с. 6]. А. Ткаченко слушно пропонує 

категорію напряму пов’язувати «не так із філософськими, як з історико-

літературними характеристиками» [412, с. 423]. Г. Токмань систематизувала 

для школярів знання про напрям таким чином: «принцип художнього бачення 

митцем світу; його художня концепція людини; погляд на завдання мистецтва; 

домінуючі засоби поетики» [418, с. 56]. 

Наріжною категорією у структурі стилю є стильова домінанта, котру 

теоретики окреслили як «панівний прийом, який підпорядковує собі й 

деформує всі інші ознаки» [155, с. 11], «скеровує інші компоненти, визначає й 

трансформує їх», «забезпечує цілісність структури» [498, с. 119]. На думку 

Л. Кисельової, стильова домінанта «пояснює цілу низку явищ стилю 

письменника й самого по собі, і в його зв’язках, співвідношеннях, і 

взаємозалежності від стильових закономірностей часу, оскільки в ній у 

притаманній тільки цьому письменникові формі в найконцентрованішому 

вигляді фіксується позаособистісне, часове, епохальне начало. Стильова 

домінанта ніби виражає <…> “наказ доби” в індивідуально-художньому її 

відкритті, осягненні та відображенні» [201, с. 302]. У дослідженнях стилю 

актуалізується діалектика часткового (індивідуального) та загального, адже 

стиль твору співвіднесений зі стильовою домінантою письменника, напряму, 

течії, доби [180, с. 4; 200, с. 302]. А відтак спостерігаються зміщення домінанти 

як у різних творах письменника [356, с. 131], так і в різних літературних 

напрямах [287, с. 54]. Так, Р. Якобсон відзначає, що всередині системи 

художніх норм «елементи, які були вторинними, набувають статусу основних, 

першоступеневих» [498, с. 122], а риса, що виконувала роль домінанти, стає 

«допоміжною» [498, с. 123]. Цим пояснюється тяжіння до романтизму / 

реалізму Т. Шевченка, реалізму / натуралізму / символізму І. Франка, 

натуралізму / імпресіонізму / символізму М. Коцюбинського в різних творах у 

різні періоди творчості або ж емоційність / інтуїтивність як риси, притаманні 
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естетиці різних напрямів, що набувають домінантного значення в 

експресіонізмі / символізмі, тощо. На прикладі реалізму Д. Наливайко 

співвідносить стильову домінанту напряму зі способом пізнання й художнього 

відтворення дійсності: «Для реалізму характерне насамперед ставлення до 

дійсності, життєвих явищ як предмета вивчення, пізнання і достовірного 

відтворення з метою встановлення їх справжньої суті <…>. Звідси 

аналітичність як одна з атрибутивних рис реалізму, яка має й свій суто 

стильовий аспект, більше того, є однією з його стильових домінант, що 

проявляється в різноманітті конкретних форм» [180, с. 22–23]. 

Спираючись на авторитетні наукові дослідження, вважаємо, що знання 

про літературний напрям у шкільному вивченні доцільно структурувати таким 

чином: 

- назва напряму, її тлумачення; 

- митці, які репрезентують напрям; 

- уявлення про світ і людину в ньому крізь призму філософської та 

естетичної думки; 

- естетична концепція (мета мистецтва, виголошена в літературних 

маніфестах, теоретичних працях, документальних джерелах і художніх творах); 

- стиль напряму: стильова домінанта; жанри; проблемно-тематичний 

комплекс, мотиви; пафос; позиція автора; уявлення про красу; образи; 

особливості мови. 

Під час вивчення напрямів українського письменства важливо 

актуалізувати знання із зарубіжної літератури, наголосити на національних 

рисах і пояснити шляхи й способи інтеграції різностильового вітчизняного 

мистецтва слова у світову культуру. 

Така систематизація типологічно подібних стильових явищ сприятиме не 

тільки засвоєнню загальних закономірностей саморозвитку літератури як 

мистецтва слова, а й глибшому проникненню в ідейне та естетичне багатство 

художнього твору. 



50 

1.1.2. Структура конститутивних рис провідних літературних 

напрямів ІІ половини ХІХ – початку ХХІ ст. 

Вивчення літературних напрямів потребує чіткого визначення меж, 

твірних складників, парадигмальних рис, що їх конституюють. Оскільки 

шкільними програмами в старшій загальноосвітній школі передбачено 

вивчення реалізму, різностильового модернізму, постмодернізму, далі в 

дослідженні розглянемо їх детальніше. Систематизуємо теоретичний матеріал 

за хронологічним принципом, характеризуючи напрями в послідовності їх 

появи та розвитку. 

Реалізм – один із небагатьох напрямів мистецтва, що не зазнав репресій у 

радянському літературознавстві й відносно вільно культивувався 

літературознавцями, мистецтвознавцями, критиками. Поняття «реалізм», 

«реалістичний» вживали у значенні різних естетичних категорій. Д. Наливайко 

стверджує, що передумови великих стилів закладено в художньо-образному 

мисленні попередніх епох, їхнє функціонування необмежене: вони можуть 

існувати в системі «бароковості», «романтичності» тощо. «Реалістичність» 

учений доказово тлумачить «як прориви до життєвої емпірії в епохи 

домінування інших художніх систем – прориви, інтенційовані на мотивування 

зображуваного <…> тим, що закладено в самій емпіричній сфері й передається 

в життєподібних формах, без теологічних, міфічних чи символічних проекцій і 

мотивацій» [306, с. 261]. 

Подібні висновки є підставою для тлумачення реалізму як реалістичного 

типу творчості, що існує від часів античної літератури, тому М. Бахтін, 

В. Іванишин, М. Кодак, О. Лосєв, Д. Наливайко, А. Ткаченко та ін. 

виокремлюють його «античний», «ренесансний», «просвітницький», а також 

«критичний», «науковий» різновиди й говорять про їх дискретне виявлення в 

межах різних художніх систем. На неоднакові підходи до вивчення реалізму 

вказав І. Франко, закцентувавши його стихійне виявлення на різних етапах 

розвитку літератури та в комплексі всієї художньо-естетичної системи: «Се був 
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той мимовільний, несвідомий реалізм, конечний у всіх літературах, конечний в 

кожній стрічці кожного писателя. Друга річ – новіший реалізм літературний, 

зведений в певну науку, оброблений і уформований зовсім свідомо» [448, с. 11–

12]. 

Напрям реалізму (франц. realisme – матеріальний, предметний; від лат. 

realis – дійсний) найактивніше формувався у Франції в першій половині  

ХІХ ст. Особливу роль у цьому процесі, на думку Д. Наливайка, зіграв 

О. Бальзак, який, «виокремлюючи в тогочасній французькій літературі 

“еклектичну школу” та відділяючи її і від “школи ідей” (класицизму), і від 

“школи образів” (романтизму), висував концепт реалістичного напряму» [306, 

с. 259]. Реалізм репрезентували такі світові письменники, як О. Бальзак, 

Ч. Діккенс, Ф. Достоєвський, Т. Гарді, В. Теккерей, Л. Толстой, І. Тургенєв, 

Ґ. Флобер, а в українській літературі – Марко Вовчок, І. Нечуй-Левицький, 

Панас Мирний, Б. Грінченко, І. Франко, П. Грабовський, І. Карпенко-Карий, 

М. Старицький та ін. 

Формування художньо-естетичної системи реалізму було зумовлене 

кардинальними світоглядними зрушеннями під впливом філософії позитивізму, 

ідей О. Конта, Дж. Мілля, Г. Спенсера, які розгорнули «нову лінію у філософії з 

вимогою перетворення її на позитивну науку» на підставі твердження про те, 

що «єдиним предметом істинного, реального знання є явища, які пізнаються у 

простому бутті чи дійсності» [192, с. 419]. Назва напряму стала логічним 

узагальненням філософсько-естетичної концепції митців, у центрі художньої 

практики яких було дослідження й достовірне відтворення дійсності. 

Реалістичне світосприйняття, на думку Д. Наливайка, ґрунтувалося «на 

постулатах, що наявний світ являє собою субстанційну реальність із 

властивими їй іманентними законами й відносинами, в систему котрих 

включена людина, і ця реальність піддається як науковому, так і художньому 

пізнанню» [306, с. 265]. В уявленнях реалістів світ регламентований 

соціальними законами, де суспільні ролі чітко розмежовані між 



52 

представниками антагоністичних стратегій соціуму – визискувачів та 

простолюду. Реалістичне людинознавство, на думку М. Кодака, базується на 

визнанні залежності «зображуваної людини як суб’єкта існування, свідомості та 

вчинку» від суспільних та культурно-історичних чинників [184, с. 42]. 

У художньо-естетичній парадигмі реалізму провідними є пізнавальна та 

виховна функції мистецтва [171, с. 217; 180, с. 22; 348, с. 234]. Письменники, як 

стверджував О. Бальзак, творили «літературне мистецтво, поставивши мету 

відобразити природу за допомогою думки» [22, с. 435]; їм були «близькі всі 

явища, всі натури» [22, c. 436]. Реалісти мусили «зберігати в собі певне зеркало, 

що збирає й відображає, слідуючи за фантазією письменника, світ» [22, с. 436]. 

Вони прагнули дослідити й пізнати об’єктивну дійсність з метою художнього 

узагальнення й відтворення її в повноті й достовірності з утіленням своїх 

гуманістичних ідеалів. Зважаючи на те, що здебільшого вони адресували свої 

твори освіченим верствам для зміни стану освіти й культури народу, й власне 

народові, література перетворювалася на «відтворення життя у формах самого 

життя» [364, с. 53], «історію суспільства» [22, с. 467], «підручник життя для 

масового читача» [418, с. 59]. 

Реалізм в українській літературі досліджували О. Баган, М. Бондар, 

Л. Гаєвська, Т. Гундорова, Л. Дем’янівська, С. Єфремов, Н. Калениченко, 

М. Кодак, І. Лімборський, Р. Міщук, Л. Мороз, М. Наєнко, Д. Наливайко, 

В. Пахаренко, І. Приходько, М. Сиваченко та ін. Ураховуючи їхні 

напрацювання, а також літературно-критичну думку письменників-реалістів, 

зокрема О. Бальзака, І. Нечуя-Левицького та І. Франка, визначимо 

конститутивні риси напряму, важливі для створення методичної моделі його 

вивчення. 

- Аналітичність і об’єктивність є найважливішими рисами реалізму 

[306, с. 269; 364, с. 32], що зумовлюють формальні й змістові чинники напряму. 

Реалістичну аналітичність аргументував О. Бальзак: «Перш ніж писати книгу, 

письменник мусить проаналізувати всі характери, проникнутися всіма 
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звичаями, оббігти всю землю, відчути всі пристрасті» [22, с. 437]; «головне для 

письменника – досягнути синтезу шляхом аналізу, описати й зібрати докупи 

основні елементи життя, ставити важливі проблеми й намічати їх рішення, 

словом, відтворювати риси грандіозного образу своєї доби, змальовуючи 

характерних її представників» [22, с. 506]. І. Франко визнавав: «єдиний кодекс 

естетичний – життя», тому слід творити, «вважаючи тільки на правду» [448, 

с. 13]. І. Нечуй-Левицький також закликав у творчості дотримуватися принципу 

правдивості: «…щоб література була одкидом правдивої, реальної жизні, 

похожим на одкид берега у воді, з городом чи з селом, з лісами, горами і всіма 

предметами, котрі знаходяться на землі. Реальна література повинна бути 

дзеркалом, в котрому б одсвічувалась правдива жизнь» [191, с. 215]. 

- Домінування епіко-прозових форм, прагнення до «панорамності 

зображення» [364, с. 52], найбільш відповідних реалістичному 

світосприйняттю, аналітичному заглибленню письменників у соціально-

психологічні процеси. Панас Мирний, наслідуючи традиції Т. Шевченка, 

розпочав літературну творчість віршами, але згодом став переконаним 

прозаїком, усвідомивши: «Буденне життя з його болем та горем, з його 

радощами та утратами краще і докладніше укладається під прозою» [280, 

с. 430]. На цю особливість реалістичної прози вказував І. Франко: «Сучасний 

роман <…> обіймає все, що називається людським життям. Він не нехтує 

минулим, але передусім цікавиться сучасністю» [449, с. 180], «література 

певного часу повинна бути образом життя, праці, бесіди і думок того часу» 

[448, с. 12]. Корелятивність функцій літератури національним запитам доби 

спричинила утвердження провідної ролі громадянської лірики. У драматургії 

набули розвитку побутова, соціальна, психологічна драма. 

- У творах реалістів зображуване співвідноситься з дійсністю, у якій 

переплітаються високе й низьке, трагічне й комічне, складаючи діалектичну 

єдність [180, с. 21–22]. Реалістична змістовність «характеризується передусім 

домінуванням селянської теми» [303, с. 307], що ілюструють твори І. Нечуя-
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Левицького, Панаса Мирного, І. Карпенка-Карого, М. Кропивницького. 

Важливою також є тема національної інтелігенції, її призначення, наприклад 

роман «Хмари» І. Нечуя-Левицького. Ідейний зміст та проблемно-тематичні 

орієнтації творів української реалістичної літератури зумовлені поглибленням 

«соціально-історичного трактування» суспільних явищ і людини [364, с. 46], 

«розпізнанням явищ і процесів пореформеного суспільства, життя якого 

характеризується розшаруванням, класовим динамізмом, нестійкістю побуту й 

моральних засад патріархальної родини» [184, с. 56]. Зокрема, для Панаса 

Мирного реформа 1861 року – це «початкова ера його світогляду, живущий 

нерв у історії рідного краю, а разом з тим основа й зав’язка мало не всієї 

творчості” [148, с. 511], – відзначив С. Єфремов. 

- Акцентування національної ідеї [303, с. 332; 363, с. 3], вираженої у 

взаємообумовлених національній та соціальній проблематиці. Співвіднесення 

соціального й національного добре проілюстровано у творах із шкільних 

програм, зокрема вплив багатолітнього поневолення на руйнування народної 

моралі в повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького, у романі «Хіба ревуть 

воли, як ясла повні?» Панаса Мирного та Івана Білика. Не менш важливою є й 

ідея історизму, виявлена в літературі значимістю показу суспільних процесів ІІ 

половини ХІХ ст. (капіталізація виробництва, поява глитая, розшарування 

сільського населення тощо). 

- У реалістичній літературі вирізнився специфічний тип «автора-

деміурга» з його здатністю до всюдиприсутності й всевідання [184, с. 56; 299, 

с. 339; 306, с. 270–272]. Визначаючи авторську роль, І. Франко авторитетно 

наголошував: «Нехай особа автора, його світогляд, його спосіб відчування 

внішнього і внутрішнього світу і його стиль виявляється в його творі 

якнайповніше, нехай твір має в собі якнайбільше його живої крові і його 

нервів» [450, с. 217]; «Діапазон його відчуттів мусить бути величезним так 

само, як і масштаби його зору; його очі мусять бути в деяких випадках 

мікроскопами», щоб «помітити деякі сталі угруповання і закономірності там, де 
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звичайно невправне око бачить тільки хаос», «зрозуміти, заглибитися і 

відтворити надто диференційоване суспільство, всюди найти явища істотні і 

відмежувати їх від менш важливих» [449, с. 181]. 

- «Істина понад усе» (В. Теккерей) [259, с. 305]. Недаремно реалістичні 

твори називали «літературою дійсності», «літературою правди» (О. Бальзак), а 

головними їх концептами стали «достовірність» і «об’єктивність». 

Д. Наливайко наголошує, що «краса й поезія» для реалістів – «це атрибути 

самої емпіричної дійсності, вони розчинені в ній, і для того, щоб їх добути, слід 

<…> заглиблюватися в емпірику життя з тим, щоб вловити їх в звичайних 

речах та істотах і дати концентроване вираження» [180, с. 21]. 

- Герої в реалістичних творах «завжди діють у дусі часу, відповідно до 

свого місця в суспільстві» [22, с. 467]. Реалісти працювали над «створенням 

типів» [22, с. 440], «типових характерів у типових обставинах» [86, с. 384]. 

«Тип у літературі розвиненого реалізму, – як його розуміє О. Гончар, – це 

художній образ, у якому в індивідуальній предметно-чуттєвій формі уособлені 

найістотніші, провідні, закономірні риси, відібрані письменником у певної 

соціально-історичної та психологічної групи людей і явищ» [364, с. 35]. 

Літературознавці відзначають детермінованість реалістичного 

характеротворення тиском обставин у їх соціальній багатоваріантності [184, 

с. 45; 364, с. 20]. За І. Франком, герої в реалістичній літературі – це «люди 

пересічені, звичайні, яких ми щоденно зустрічаємо в житті з їхніми буденними 

пригодами» [449, с. 182]. 

- Реалістичний пейзаж, портрет, інтер’єр відтворені в деталях засобами 

точного називання й пізнавального зображення. 

Реалізму притаманна стильова поліваріантність: його розмаїту естетичну 

палітру втілює низка літературних течій. Н. Калениченко запропонувала 

класифікувати їх таким чином: соціально-побутова, соціально-психологічна, 

соціально-філософська, народницька [193, с. 234–236]; Д. Наливайко визначив 

соціально-побутову, просвітницьку, соціально-психологічну, філософсько-
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психологічну [180, с. 14–42]; М. Кодак – етносоціографічну, соціально-

побутову, соціально-психологічну течії з філософсько-психологічним 

відгалуженням останньої [184, с. 69–73]. Створюючи методичну модель 

вивчення реалізму, спиратимемося на ці класифікації, ураховуючи їхню 

спорідненість. Для шкільного вивчення пропонуємо таке визначення напряму 

реалізму: 

Реалізм – доба, період, стиль; літературно-мистецький напрям, 

заснований на об’єктивності й достовірності художнього зображення через 

пізнавально-аналітичне заглиблення в соціально-психологічні процеси дійсності, 

вираження типових характерів у типових обставинах, відтворення дійсності 

до деталей. 

У річищі цієї художньо-естетичної системи сформувався натуралізм 

(франц. naturalisme, від лат. natura – природа), пов’язаний з нею «генетично й 

типологічно» [306, с. 314], що підтверджує його визначення як «науковий» 

реалізм. Ці літературні напрями єднає об’єктивність зображення дійсності, 

життєподібність. Філософською основою натуралізму вважають соціал-

дарвінізм та натурфілософію Г. Спенсера: «Найвище мистецтво будь-якого 

роду засноване на науці, без неї не може бути ні досконалого твору, ні 

досконалої оцінки» [102, с. 50]. Природничо-наукові відкриття помітно змінили 

стан духовної культури людства, спричинивши вплив наукового знання на 

художнє мислення. 

У вітчизняному літературознавстві з концепцією «наукового реалізму» 

виступив І. Франко у статті «Література, її завдання і найважніші ціхи» (1878), 

визначивши провідну магістраль творчих пошуків письменників другої 

половини ХІХ століття: «Література, так як і наука сьогочасна, повинна бути 

робітницею на полі людського поступу. Її тенденція і метод повинні бути 

наукові. Вона громадить і описує факти щоденного життя <…>, а заразом 

аналізує їх і робить з них виводи, – се її науковий реалізм. Вона через те вказує 

хиби суспільного устрою там, де не все може добратися наука (в житті 
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щоденнім, в розвитку психологічнім страстей та нам’єтностей людських), і 

старається будити охоту і силу в читателях до усунення тих хиб – се її 

поступова тенденція» [448, с. 13]. 

Натуралістичні тенденції виявилися у творчості братів Ґонкурів, Е. Золя, 

Дж. Еліота, Е. Троллопа, Б.-Ф. Норріса, Д. Маміна-Сибіряка, М. Пом’яловського, 

Г. Успенського, українських письменників І. Франка, О. Кониського, 

В. Винниченка та ін. Натуралістам притаманний «світоглядний монізм, що 

включає людський світ у світ природи, поєднання в мотиваціях зображуваного 

природних (фізичних, біологічних, фізіологічних) і соціальних моментів» [306, 

с. 314]. Поведінка й характер людини детерміновані «біопсихічними» та 

«психофізіологічними» факторами [184, с. 42], а саме: спадковістю, 

інстинктами, пристрастями, середовищем, у якому доводиться жити, тощо. 

Натуралісти намагалися «дослідити фізіологічне право спадкоємності в цілому 

ряді людей зовні відмінних, але при ближчому спостереженні наділених 

виразними рисами спільного походження» [448, с. 99], «оволодіти механізмом 

явищ людського життя, дістатися найменших коліщаток інтелекту й почуттів 

людини, що згодом пояснюватиме фізіологія, показати, як впливає на неї 

спадковість і навколишнє середовище, потім намалювати людину, яка живе в 

соціальному середовищі, що сама його створила, щодня змінює, у свою чергу 

наражаючись у ньому на постійні зміни» [169, с. 254]. Завданням натуралістів, 

як його сформулював Е. Золя, є спостереження, скрупульозне вивчення, точне й 

неупереджене фіксування фактів з метою «дізнатися, що відбудеться, якщо 

певна людська пристрасть буде розвиватися в певному середовищі й певних 

умовах, що вона викличе з точки зору окремої особистості й усього 

суспільства» [169, с. 245]. 

Натуралізм в українській літературі досліджували О. Брайко, Р. Голод, 

Н. Косило, Д. Наливайко, В. Пахаренко, М. Ткачук та ін. Думки вітчизняних 

літературознавців та праці теоретиків натуралізму дають можливість 
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систематизувати конститутивні риси напряму, важливі для розробки методики 

його шкільного вивчення: 

- Прагнення до «наукової об’єктивності» в її межовому вияві. 

Натуралісти намагалися «поставити літературну творчість на наукову основу, 

спертися на досягнення природознавства в поясненні людської природи» [102, 

с. 50]. Їхнє художнє мислення підпорядковувалося логіці фактів, тому твір 

ставав точною копією факту, найчастіше низького, брутального, потворного. 

Е. Золя визначив засадничі положення творчості натуралістів: «…літературі дає 

напрям наука» [169, с. 239]; «Ми виходимо з достовірних фактів, дійсність – 

ось наша непохитна основа; але щоб показати механізм фактів, нам потрібно 

викликати і спрямовувати явища, і тут ми даємо волю своїй творчій фантазії» 

[169, с. 247]. Натуралісти прагнули поєднати у своїх творах естетичне й 

наукове, стверджуючи: «…ми одночасно фізіологи й поети» [104, с. 614]. 

- Художній твір, на думку натуралістів, має бути «протоколом з життя», 

«історичним документом» [448, с. 97]. Створення «життєвого документа» 

спричинило популярність нарису та його різновидів: «фізіологічний нарис», 

подорожній нарис, «фотографії» з життя. Найбільш поширеними також були 

повість і роман, особливо експериментальний, прогностичний, фізіологічний, 

соціально-критичний. 

- Провідною темою в натуралізмі, унаслідок заглиблення в сутність 

суспільних процесів, стало зображення соціальних низів, насамперед 

робітництва. І. Франко, обґрунтовуючи натуралізм в українській літературі, 

писав про особливості галицького капіталізму, показав розвиток капіталістів, 

запеклість їх конкурентної боротьби, війну між капіталістами й робітниками, 

робітницькі страйки, стихійні вибухи помсти в найменших подробицях. 

Натуралісти досліджували не тільки життя робітничого класу, робітничий рух, 

предметом їх спостережень ставало й виявлення людиною інстинктивного, 

біологічного незалежно від соціального статусу. Мотивами натуралістичних 

творів ставали вражаючі побутові картини суспільного «дна», темні й 
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жалюгідні вияви людського життя, патологічні явища. Натуралісти «вперше 

зняли табу з еротики і сексу в літературі» [102, с. 56], намагалися показати, як 

«стать стає вирішальною в житті й смерті людини» [419, с. 41]. 

- Естетична концепція натуралізму полягає в тому, щоб, пізнавши 

фізіологію пристрастей, усвідомити неподолану відстань між потворним, 

збоченим та ідеальним, потребу долати в людині звіра. Шокуючи читача 

оголеною брутальністю, натуралісти намагалися «вивести читача зі стану 

байдужості, вразити його, примусити задуматися над прочитаним» [102, с. 53]. 

- Автор-натураліст перетворився на «фотографа явищ» [169, с. 243], 

«реєстратора фактів» [169, с. 335], «слідчого, який вивчає людей та їхні 

пристрасті» [169, с. 246], «ученого, який застосовує у своїй особливій галузі 

<…> спостереження й аналіз» [169, с. 277], «експериментатора», який 

використовує експеримент у дослідженні «природного й соціального життя 

людини» [169, с. 257]. На думку братів Ґонкурів, «автор у своєму творі, як 

поліція в місті, повинен знаходитися скрізь і ніде» [104, с. 461]. І. Франко, 

досліджуючи творчість Е. Золя, констатував: «…ніде не видно автора, не чути 

його голосу, не чути биття його серця. Безжалісний ніж анатома розкриває 

перед нами всі тайники людської душі, фотограф дає тисячі копій з натури, 

психолог робить безліч спостережень…» [448, с. 100]. 

- Образи розкриваються через інстинкти, що проявляються незалежно 

від соціального статусу чи суспільної ролі людини, вивільняючи її біологічне 

начало. Будь то ріпники, шахтарі, власники нафтопромислів, інтелігенти – це 

люди, у діях та вчинках яких спостерігаємо стихійність, неконтрольованість 

розумом, пристрасність. 

- Творам натуралістів притаманні документалізм і публіцистичність, 

«логіка і ясність» [169, с. 275], адже їхні творчі «експерименти» засновані на 

фактах дійсності. Для більшої достовірності письменники використовували 

спогади, листи, автобіографії – «усі людські документи: залишки правди» [104, 

с. 553]. Твори натуралістів рясніють детальними описами, статистикою. Мова 
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цього стилю є мовою фактів з актуалізацією професійної лексики, вживанням 

жаргонізмів, арго. Часто у творах контрастує груба розмовна мова селян і 

робітників із рафінованою мовою інших суспільних прошарків. 

Натуралізм у шкільному курсі вивчається оглядово в 10 класі. Його 

ілюстрацією для старшокласників можуть стати твори І. Франка, передусім 

оповідання бориславського циклу та повість «Борислав сміється». На уроці 

варто процитувати кілька натуралістичних картин із повісті, розповісти про 

героїв-робітників, зокрема братів Басарабів, Прийдеволю, бажання помсти яких 

приводить до скоєння злочину, що не тамує душевний біль, а тільки його 

загострює. Не стали щасливими й капіталісти Гольдкремер та Гаммершляг: 

засліплені золотою лихоманкою, вони гарячково громадили, множили свої 

статки, не думаючи про те, хто ними скористається. Речник натуралізму Е. Золя 

був упевнений, що, розкриваючи механізм дії людських пристрастей, 

письменники шукають шляхи до їх тамування й опанування [169, с. 257–258]. 

Учитель обов’язково мусить акцентувати увагу на тому, що в душі кожної 

людини сусідять добро і зло, високе й нице, проте важливо контролювати свій 

духовний баланс. Яскравим прикладом цього є образ Бенедя Синиці, який 

своїми вчинками доводив вірність даному матері слову жити «по правді», дбати 

за свою душу, до недоброго ніколи руки не подавати [447, с. 301]. 

Для шкільної практики пропонуємо таке визначення: 

Натуралізм – літературний напрям, завданням якого є спостереження, 

вивчення та копіювання шокуючих фактів дійсності; увага до побуту 

суспільного «дна», патологічних явищ людського життя, неконтрольованого 

вивільнення біологічних інстинктів; художнє зображення на засадах «наукової 

об’єктивності», документальності, публіцистичності. 

Реалізм із притаманними йому об’єктивацією дійсності та правдивістю 

зображення був використаний для утворення штучного ідеологічного продукту 

– соціалістичного реалізму, що суворо регламентував творчість митців, 

культурне життя на радянських теренах. Соціалістичний реалізм був офіційно 
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затверджений на Першому всесоюзному з’їзді радянських письменників 1934 

року як художній метод літератури та мистецтва, спрямований на «естетичне 

вираження соціалістично усвідомленої концепції світу й людини» [458, с. 12]. 

Цей «лакований» образ радянського світу характеризувався будівництвом 

комуністичного майбутнього й передбачав тотальне підпорядкування ідеології 

марксизму-ленінізму. Людина ставала «коліщатком», «гвинтиком» великого 

суспільного механізму й перебувала під пильним повсякчасним наглядом 

влади, соціальна роль її зводилася до фанатичного служіння партії та вождю. 

Перед авторами ставилося далеке від мистецтва завдання «ідейної 

переробки і виховання трудящих у дусі соціалізму» [228, с. 50], тобто 

вимагалося уславлення сфальшованої дійсності, оспівування «унікальності» 

країни Рад, де живуть найщасливіші люди у світі. Офіційно мистецтво було 

запрограмоване на «виховання» громадян довершеного суспільства, а фактично 

спрямовувалося на зомбування масової свідомості. Письменник із власної волі 

чи під тиском перетворювався на маріонетку, що виправдовувалося «високою 

метою» будівництва комунізму. 

Створений усупереч законам саморозвитку мистецтва, соцреалізм 

нівелював значення мистецтва, уніфікував конфлікти в художній літературі до 

змагання взірцевого з ідеальним, множив фальшування, графоманство, 

«низькопробний, естетично усереднений продукт» [458, с. 8], поглиблюючи 

марнославство офіційно визнаних письменників. Є. Добренко справедливо 

схарактеризував таку творчість як «виробництво текстів і їхніх споживачів», 

«виробництво самих виробників», «не тільки майстерня текстів, але майстерня 

майстрів» [133, с. 15]. Інший бік цього процесу – заперечення мистецьких 

традицій, підлаштовування творів класиків під ідеологічні схеми, масове 

фізичне й духовне знищення літераторів. Упосліджуючи значення інших 

напрямів, соцреалісти позиціонували своє мистецтво єдиною культовою 

художньою системою (1930–1980 рр.), визнаючи, у кращому випадку, ще й 

революційну романтику. Однак поза її межами час від часу з’являлися 
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талановиті твори, зокрема В. Сосюри, А. Малишка, М. Стельмаха, 

Ю. Яновського, шістдесятників, поетів Київської школи та ін. «Нормативність 

соціалістичного реалізму не має аналогій з погляду своєї тотальності та 

ідеологічної агресивності, а її “примусовість” ґрунтується не на авторитеті 

естетичної теорії, а на пануванні політичної догми» [187, с. 58], – розвінчує міф 

соцреалізму І. Дзюба в одному з перших демократичних підручників з історії 

української літератури ХХ століття. Літературознавець підкреслив 

перетворення естетичної нормативності на державну директивність і 

регламентацію, поширену «на тематику (оспівування “соціалістичного 

будівництва”, “радісного життя”, “щасливого дитинства”, “дружби народів”, 

“трудових подвигів”, “маяка людства” – Кремля, “серця землі” – червоної 

Москви, а найголовніше – “батька всіх народів”, “корифея всіх наук”, “вождя 

світового пролетаріату” – “людини у сірій солдатській шинелі”), і на 

інтерпретацію (історичний оптимізм, трудовий ентузіазм, критика окремих 

недоліків, оспівування героїзму й колективізму радянських людей та ін.), і на 

художні засоби (вимога до “простоти” й “зрозумілості”, заперечення 

“формалізму”, заохочення псевдомонументалізму, орієнтація на описовість у 

прозі та на “мелодійність” у поезії, табу на умовність і “психологічне 

самокопання” тощо)» [187, с. 58–59]. 

Утім, і такі тенденції мистецтва потребують шкільного вивчення. 

Розглядаючи явище соцреалізму та його вплив на письменників, учні знайдуть 

відповіді на важливі запитання: «Чому від “кларнета” талановитого модерніста 

П. Тичини лишилася тільки “фарбована дудка”?»; «Чому В. Сосюру піддали 

жорстокій критиці за вірш “Любіть Україну”?», «За що критикували й 

репресували інших митців?», «Чи мала ця критика належні підстави?»; «Чим 

зумовлено екзистенційний вибір покоління митців “Розстріляного 

відродження”, “шістдесятників”?»; «Який вплив мала література соцреалізму на 

читачів і яку роль вона відіграла в історії мистецтва?»; «Чому соцреалістичні 
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твори швидко втратили актуальність і не викликають інтересу в сучасних 

читачів?» тощо. 

Ідеологи соцреалізму, деформуючи фундаментальні засади мистецтва, 

провокували в СРСР графоманство, проте в річищі класичного реалізму 

І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, І. Франка, Б. Грінченка та ін. ще 

наприкінці ХІХ ст. визрів «новий естетичний простір» [340, с. 38], засвідчивши 

тяглість літературно-мистецького процесу. Вітчизняні літературознавці, 

зокрема М. Ільницький, В. Моренець, Д. Наливайко, С. Павличко, констатували 

той факт, що підґрунтя українського модернізму створене діяльністю 

непересічних представників народництва, хоч і не без конфлікту й боротьби 

двох світоглядних парадигм. 

На зламі ХІХ–ХХ ст. відбувся глибинний переворот у світогляді, 

спричинений змінами в різних сферах духовної культури людства. Кризу 

позитивізму прискорили, з одного боку, наукові відкриття, а з другого – 

змагання людини за особисту свободу. Носієм світоглядних і 

загальнокультурних зрушень, що зумовили творення нових засад художнього 

мислення, став модернізм. Цим поняттям у літературознавчій думці позначено 

різні явища. Зокрема, В. Ванслов зауважує: «Модернізм – термін сумарний, що 

позначає множину несхожих один на одного, різнорідних і суперечливих 

художніх напрямів у світовому мистецтві» [284, с. 10]. Послуговуючись ним, 

Д. Наливайко вирізнив у модерній добі як її стадії «ранній модернізм» («кінець 

віку», «декаданс») і «зрілий модернізм» (складається у 10-х роках ХХ ст.) [304, 

с. 45]. В українському літературознавстві модернізм розглядається як 

«художній метод ХХ століття», що «реалізувався низкою течій і напрямів», як-

от символізм, імпресіонізм, експресіонізм, футуризм, сюрреалізм [286, с. 9]; як 

напрям [259, с. 64; 283, с. 6; 348, с. 198]; як «сукупність літературних напрямів 

та шкіл ХХ століття, яким притаманні формотворчість, експериментаторство, 

тяжіння до умовних засобів» [86, с. 392]; як літературно-мистецькі тенденції, 

яким властиві «пошук сучасної художньо-образної мови для вираження нового 
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суб’єктивізму, розрив з класичною традицією, принципова відкритість 

пізнання, плюральність гуманізму, різноманітні моделі перебудови світу» [164, 

с. 381]. 

Щоб досягти понятійної чіткості в шкільному літературознавстві, 

необхідно виробити єдиний підхід до структурування літературного процесу в 

методиці викладання української літератури. Модернізм – явище складне й 

неоднозначне, цей термін застосовують на позначення доби, напряму, 

філософсько-естетичної парадигми в мистецтві, сформованої на зламі  

ХІХ–ХХ ст. Серед різноманітних літературознавчих думок вирізняється 

міркування С. Павличко: «…модернізм – не група, не період, не школа, і тим 

більше не художній напрям, як-от символізм, неоромантизм, імпресіонізм» 

[340, с. 12]. Дослідниця в розмаїтості художньо-естетичного явища побачила 

множинність виявів модернізму 10-х, 20-х, 40-х, 60-х рр. ХХ ст., що, хоч і 

видавалися їй «слабкими і недовтіленими», таки «мали свої специфічні 

дискурси» й «об’єднувалися певною тяглістю естетичних завдань, художньої 

практики й теоретичної риторики» [340, с 12]. Ураховуючи діалектику їх 

взаємодії, учена запропонувала «виробити підхід до модернізму не як до набору 

стильових, формальних або жанрових принципів, а як до певної мистецької 

філософії, певної моделі літературного розвитку в нашому столітті» [340, с. 12]. 

Згідно з цією методологією, імпресіонізм, символізм, експресіонізм набувають 

значення напрямів модернізму. Крім того, кожному з них притаманні 

властивості напряму, а найважливіше – особливі спосіб пізнання світу, 

уявлення про людину, естетична програма, стильова домінанта та риси поетики. 

У зв’язку з раннім модернізмом вирізняється таке явище, як декаданс, 

розтлумачене в літературознавчій енциклопедії як назва кризових явищ у 

літературі, мистецтві, культурі [258, с. 261]. У методиці вивчення літературних 

напрямів цей термін застосовується на позначення художніх тенденцій як прояв 

занепадницьких настроїв «кінця віку», що були близькі символістам. 
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Одним із перших великих стилів модернізму постав імпресіонізм. Як 

художньо-естетичний феномен він виявився передусім у французькому 

живописі К. Моне, Е. Деґа, П.-О. Ренуара, Б. Моризо та ін. Мотивами для 

зображення ставали вихоплені з дійсності «кадри», як-от: стіг сіна, фрагмент 

готичного собору, химерні тіні предметів у різну пору дня, рухи танцю, натовп 

на вулицях міста, відблиск сонячних променів у воді, коливання вітру в 

маковому полі тощо. Художники, створюючи картини-імпресії, прагнули 

передати те, що відбувається «тут і тепер». Враження від різноманітних 

миттєвостей життя втілювали, на перший погляд, недбалими мазками, 

створюючи ефект розмитості, незавершеності. Фарби змішували не на палітрі, а 

на полотні, досягаючи різноманітності відтінків. Тому картини імпресіоністів 

сприймаються цілісно тільки на відстані, коли дрібні мазки зливаються, 

утворюючи єдність. Така техніка – результат малювання на пленері, тобто на 

відкритому просторі, що давало можливість зберегти на полотні природну 

динаміку життя у вібраціях води, світла, пронизаного сонячними променями 

повітря. 

Імпресіонізм швидко поширився за межами країни й малярства, в яких 

зародився. Імпресіонізм у зарубіжній літературі репрезентують К. Гамсун, 

А. Доде, Ж. Лафорґ, Ґі де Мопассан, С. Пшибишевський, С. Цвайґ, А. Шніцлер, 

І. Бунін, О. Купрін, А. Чехов, ознаки цього стилю виявилися у творчості 

українських письменників М. Коцюбинського, А. Головка, Г. Косинки, 

Є. Плужника та ін. 

Формування імпресіоністичного світогляду літературознавці пов’язують 

із махізмом, трактуючи вчення Е. Маха як «філософію імпресіонізму», згідно з 

якою: «…реальність – це сума елементів досвіду: кольорів, форм, запахів, 

звуків тощо <…>. Істинне лише первинне конкретне враження, яке дається 

через органи чуття» [4, с. 25]. 

Імпресіоністи спостерігали за світом крізь призму чуттєвої сфери 

особистості, її уяви, рефлексії. Людина поставала чутливою, вразливою 
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індивідуальністю, її внутрішній світ відкривався множиною проявів психіки, 

як-от: бунтарство, втома, депресія, агресія, страждання, відчай, сумніви, 

тривога, апатія, радість, піднесеність тощо. Однак попри все вона із 

життєствердним оптимізмом долала протиріччя й намагалася відновити 

духовну рівновагу. Імпресіоністи пізнавали дійсність через сюхвилинні 

враження, тому образ світу в їхніх уявленнях роздрібнений, фрагментарний, 

«атомізований», швидкоплинний. Метою митців було передати настрій, 

відтворюючи відчуття і враження з вишуканою витонченістю, шляхетністю, 

делікатністю. 

Спираючись на досвід імпресіоністів, їхню естетичну програму, а також 

авторитетні дослідження В. Агеєвої, С. Журби, Ю. Кузнецова, Р. Мовчан, 

Д. Наливайка, Я. Поліщука, Н. Шумило та ін., визначимо конститутивні риси 

цього стилю, що необхідно врахувати в шкільній практиці аналізу творів: 

- Слово «impression» (із франц. «враження») є містким і влучним 

означенням стилю імпресіоністів з їхнім прагненням відшукати в дійсності миті 

щасливої життєвої повноти, хоч і короткочасні, але такі, які можна було б 

назвати «миттєвостями втілення мрії» [179, с. 30]. Безпосереднім джерелом 

вражень для митців ставала природа, через її зміни вони передавали внутрішні 

переживання особистості, найменші порухи її душі. 

- Імпресіонізму притаманні короткі жанрові форми «з перспективою 

філігранної обробки» [356, с. 76]. Популярності набула лірико-психологічна 

новела з акцентами на емоційній сфері особистості, її переживаннях, настроях. 

Характерними властивостями цього жанру є миттєвість у висвітленні подій, 

стислість та місткість художнього висловлювання, динамічність, напруженість, 

фрагментарність і мозаїчність художньо-композиційної структури, що 

зумовлює модифікацію художнього цілого (як-от у повісті «Тіні забутих 

предків» М. Коцюбинського). Епічні й драматичні жанри зазнали ліризації, що 

пояснює виникнення нових синкретичних жанрових структур, а саме поезії в 

прозі, етюду, акварелі, арабесок. 
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- Митців цікавлять не стільки реальні події, скільки відчуття, настрій, 

швидка зміна душевних станів. Імпресіоністи намагаються відтворити ледь 

помітні, динамічні, перехідні, миттєві відчуття аж до найтонших можливостей 

підсвідомості. «Імпресіонізмові належить уся грандіозність відкриття 

теперішнього – неповторність миті та її незримих смислових зв’язків із 

минулим та майбутнім» [230, с. 63]. 

- Життєствердний оптимістичний пафос творів зумовлений небуденним 

сприйняттям світу імпресіоністами, їхнім бажанням естетизувати навколишнє, 

вірою в силу краси. Сонячне світло, що в ньому розчинялися картини 

художників і пейзажі письменників, випромінює гармонію природи, символізує 

добро, оптимістичну віру в духовне зцілення стражденної людини, можливість 

відновити рівновагу її внутрішнього світу й виражає непереборну любов до 

життя.  

- Автор намагається злитися зі своїм персонажем, перейнятися його 

настроєм, відчути, що його вразило, збентежило, вивело з рівноваги, змусило 

хвилюватися, тривожитися, сумніватися, радіти, і прагне розкрити його 

внутрішній світ. В імпресіоністичних творах оповідь часто ведеться від імені 

літературного героя, у якому автор повністю розчиняється [489, с. 293]. 

- Культ краси природи. Пленерність живопису була творчо засвоєна 

письменниками й перетворилася в поетизацією природи в літературі. 

Імпресіоністичні твори рясніють яскравими пейзажами з грою сонячних 

променів, плином повітря, звуковими ефектами, буянням пахощів, кольорів. 

Природа поставала не тільки об’єктом спостережень митців, а й джерелом 

відновлення духовних сил. 

- Імпресіоністичний герой гранично вразливий, володіє «винятковою 

витонченістю сприймання» [4, с. 26]. За всіма його чуттєвими враженнями, 

кольоровими, звуковими, дотиковими рефлексіями відкриваються емоції та 

переживання. Колористичність значно збагатила естетику імпресіоністичних 

літературних творів. Письменники малювали неперевершені зорові образи з 
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розмаїттям кольорів та їх відтінків, таким чином виражаючи безпосереднє 

переживання героя. Вагомого значення набула колористична деталь 

(наприклад, червона хустина Уляни в новелі «В житах» Г. Косинки, яскравий 

капелюх на портреті «Дівчина в червоному капелюсі» художника О. Мурашка 

тощо). 

- Незавершеність, розмитість, фрагментарність живопису стали 

прикметними й для літератури. Портрет у творах імпресіоністів не 

інформативний (щодо зовнішності, віку), а швидше чуттєвий, зумовлений 

рефлексіями. Так само й пейзажі фрагментарно окреслюють міські вулиці, 

постаті, об’єкти природи, передаючи їх рух і створюючи ефект розмитості. В 

описі пейзажу, портрета, інтер’єру домінує виражальна функція, тобто вони 

існують у сприйнятті особистості й відтворюються крізь призму її 

внутрішнього світу. Наприклад, виснажений психологічно головний герой 

«Intermezzo» замість реального інтер’єру уявляє в порожній кімнаті відбитки 

облич людей у дзеркалах, голоси – по закамарках, форми тіл – у матрацах, тіні 

– на стінах. 

Узагальнюючи знання про літературний напрям, пропонуємо ввести в 

шкільну практику поняття: 

Імпресіонізм – літературно-мистецький модерністський напрям, 

завданням якого є винятково витончене сприйняття й відтворення 

миттєвостей життя через враження, що зумовлені мінливістю настроїв, 

чуттєвістю авторів і виражені фрагментарно, динамічно, засобами звукової, 

візуальної, тактильної асоціативності. 

Потужним художнім напрямом модернізму постав символізм, що 

сформувався у Франції й досяг там найбільшого розквіту у 80–90 рр. ХІХ ст., а 

згодом поширився в інших країнах. Становлення та розвиток символізму 

забезпечувалися діяльністю літературного салону, започаткованого 

С. Малларме, та декларуванням нового типу творчості, зокрема в літературних 

маніфестах Р. Ґіля («Трактат про слово», 1886) та Ж. Мореаса («Літературний 
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маніфест. Символізм», 1886), проте його початок прийнято пов’язувати з 

виходом у світ збірки Ш. Бодлера «Квіти зла» (1857). Спираючись на традиції 

романтизму, а саме: несприйняття сучасної дійсності, спроби втекти від 

реальності в ідеальний світ, контрастності художнього зображення, 

амбівалентного ставлення до символу, – поет започаткував нову естетику в 

літературі, спрямовану на «пошуки “сучасної краси”», що виявилися 

«видобуванням краси зі зла» [307, с. 24]. Символізм Ш. Бодлера, на думку 

Д. Наливайка, був виражений тяжінням до абстракції, прагненням за 

допомогою відчутних форм передати невідчутний зміст, активізацією 

сугестивних можливостей поезії, пов’язаних зі сферою інтуїтивно-емоційного 

та ірраціонального [307, с. 24]. 

Символізм у зарубіжній літературі репрезентують П. Верлен, А. Рембо, 

С. Малларме, М. Метерлінк, Е. Вергарн, Ґ. Гауптман, Г. Ібсен, К. Гамсун, 

Д. Мережковський, В. Брюсов, О. Блок, А. Бєлий, а в образотворчому мистецтві 

– М. Врубель, Ґ. Клімт, Ґ. Моро, О. Роден, М. Чурльоніс та ін. В українській 

літературі передумовою розвитку символізму стала збірка І. Франка «Зів’яле 

листя» з глибоким осмисленням найменших порухів зболеної душі ліричного 

героя, багатоплановими образами, містичними мотивами. Символістська 

естетика й поетика притаманна поезіям М. Вороного, П. Карманського, 

В. Пачовського, Б. Лепкого, П. Тичини, Г. Чупринки, прозі О. Кобилянської, 

Г. Хоткевича, М. Яцкова, драматургії Олександра Олеся; вона виявилася у 

творчості українських художників М. Жука, Ю. Михайлова та ін. 

Навколишній світ символісти уявляли лише уподібненням, тінню, 

символом ідей. За Ж. Мореасом, у символічному мистецтві «картини природи, 

вчинки людей, усі конкретні явища не можуть поставати самі по собі: тут це 

ледь відчутні оболонки, мета яких виявити свою приховану спорідненість із 

первісними Ідеями» [162, с. 107]. Людина здійснює прорив до трансцендентної 

сфери, космічних висот у пошуках абсолютного ідеалу. Прагнучи пізнати 
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одвічну таємницю Всесвіту й себе, вона повною мірою мобілізує можливості 

інтуїтивного чуття. 

Завдання символістів влучно окреслив С. Хороб, наголосивши на 

значенні матеріального світу, що складається з розрізнених уламків міфу, тому 

найважливіше для митця – «схопити одвічне, непроминальне, органічно 

злютоване в такому пражитті», «передати в сакральних образах усю гаму 

людських чуттів і відчуттів душі, що є не чим іншим, як природною часткою 

душі Абсолюту» [461, с. 133]. Речник символізму А. Рембо вважав: «…поет 

стає ясновидцем, коли створює довгий, безкінечний і розумний безлад. Усі 

форми кохання, страждання, безумства; він шукає самого себе, він випробовує 

на собі всі отрути, щоб зберегти тільки квінтесенцію. Невимовна мука, у якій 

йому потрібна вся віра, уся надлюдська сила, у якій він стає серед усіх великим 

хворим, великим злодієм, великим проклятим – і верховним Ученим! – бо він 

прагне до невідомого!» [162, с. 100]. Для цього символісти вивільнили нові 

можливості метамови мистецтва, за визначенням А. Рембо, «мови душі для 

душі, яка об’єднує все: запахи, звуки, кольори, думку, що чіпляється за думку й 

породжує нову» [162, с. 100]. Митці цього напряму повною мірою активізували 

у творчості ліричну сугестію, засвоїли мистецтво натяків, плекаючи таїну, 

надаючи реципієнтові можливість самостійного пошуку смислів символу, 

стимулюючи здійснення власного інтуїтивного відкриття. С. Малларме, 

розмірковуючи про специфіку творчості, наголошував: «Назвати предмет – 

означає втратити три чверті насолоди поетичним твором, викликаної щасливою 

можливістю поступового розгадування; натякнути на нього – ось мрія. Глибоке 

пізнання цієї таємниці представляє символ: мало-помалу відновлювати в 

пам’яті предмет, щоб розкрити стан душі, або, навпаки, вибирати предмет і в 

ньому знаходити вираження стану душі шляхом розшифровування» [162, 

с. 104]. 

Символізм в українській літературі досліджували О. Астаф’єв, А. Біла, 

Т. Гундорова, Л. Дем’янівська, І. Дзюба, М. Жулинський, М. Ільницький, 
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Г. Клочек, Ю. Ковалів, А. Матусяк, М. Моклиця, В. Моренець, Л. Мороз, 

О. Олійник, С. Павличко, В. Пахаренко, Я. Поліщук, Б. Рубчак, С. Хороб та ін. 

За працями літературознавців, а також на підставі літературних маніфестів 

митців визначимо засадничі риси поетики цього напряму, які необхідно 

врахувати в шкільній практиці: 

- Основоположним у поетиці є багатозначний символ, відкритий до 

різнотлумачень, покликаний натякнути на те незбагненне й потаємне, що не 

підлягає звичайному вербальному вираженню, точному визначенню, а тільки 

може бути пізнане на інтуїтивно-чуттєвому рівні. Символ у художньо-

естетичній системі символізму «не містить готових ідей, а генерує, пробуджує, 

вибудовує їх» [42, с. 77]. 

- Символісти сприяли оновленню лірики, пріоритетними стали 

«синкретичні жанри» [259, с. 391; 334, с. 68], зокрема етюд, драматична поема, 

лірична драма. Крім того, у літературі активуються різні музичні форми, 

приміром, тріолет, симфонія тощо. 

- Художньому мисленню символістів притаманне «звертання до 

фольклорних та міфопоетичних кодів нації» [461, с. 248]. У сюжетах прозових і 

драматичних творів утілюються казкові мотиви, легенди, давні вірування. 

Культивуються теми й мотиви екзотичних країн, асоціації, що зумовлюють 

появу «паралельної реальності», проекцій на тогочасну Україну та нелегку 

долю її уярмленого народу. Простір і час у творах символізму абсолютизовані, 

умовні, містифіковані; у них тісно переплетені дійсність і мрія, реальність і міф, 

видиме й невидиме, об’єктивне й суб’єктивне. 

- У творах символістів домінують глибинні песимістичні настрої, 

викликані відчуттям трагічної самотності, недосяжності ідеального. Ці стани 

втілюються в мотивах смутку, меланхолії, страждання від нездійсненності мрій, 

нерозділеного кохання, життєвих розчарувань, утоми тощо. 

- Автор постає «медіумом», «провідником вищої ідеї» [42, с. 148], 

ясновидцем, чарівником, «віщуном-співцем», який пізнає тайни світобудови й 
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знаходить «в нетрях світознання / Шляхи до зір і до сердець» (М. Вороний «Ти 

– чарівник»). 

- Символісти плекають культ краси, породженої буттям, де існує зло, 

тобто розуміння ідеальної краси відбувається через усвідомлення руйнівної 

сили зла, духовної ницості, людських вад і пороків. Українському символізму 

притаманне «служіння красі в її абсолютно духовній сутності», «бачення краси 

як шляху осягнення істинного, автентичного буття» [195, с. 277]. 

- Активізація сугестивного потенціалу художнього слова, натяків, 

навіювання образів, настроїв, емоційних станів. Такий процес художньої 

творчості Ш. Бодлер назвав «сугестивною магією», Ж. Мореас – «найвищим 

чародійством», М. Вороний – «волхвуванням». 

- Створення унікальної метамови мистецтва, позначеної музикальністю 

на семантичному й формальному рівнях. Мова художнього твору 

уподібнюється до музики: «Найперше – музика у слові!» (П. Верлен) Звукова 

виразність поезій досягається витонченістю звукопису, численними 

асонансами, алітераціями, звуковою символікою, імітаційними засобами 

ритмотворення: обрамленням, повторами, анафорами, епіфорами тощо. 

Узагальнюючи знання про напрям, пропонуємо для шкільного вивчення 

таке визначення: 

Символізм – літературно-мистецький модерністський напрям, 

завданням якого є пізнання на інтуїтивно-чуттєвому рівні таємниць 

Абсолюту, осмислення недосяжності ідеалу та їх художнє вираження через 

багатозначний абстрактний символ засобами сугестії, натяків, алюзій, 

музикою в слові. 

Художня практика модернізму активізувала відродження класичних 

стилів у новому художньому контексті. Як слушно висловився М. Зеров, «у 

історії культури немає нічого мертвого, крім того, що з самого початку було 

мертве» [165, с. 535]. Неоромантизм, неореалізм, необароко, неокласицизм, 

засвоюючи риси модерністського світовідчуття (суб’єктивізм, ірраціональність, 



73 

глибокий психологізм) і водночас зберігаючи естетику провідного великого 

стилю, засвідчили тяглість мистецьких традицій. З огляду на це, погоджуємося 

з Ю. Ковалівим, який називає оновлені стилі «стильовими тенденціями 

модернізму» [259, с. 115; 259, с. 118]. Одним із найпотужніших художньо-

стильових явищ, оновлених модернізмом, є неоромантизм. Його ознаки 

виявилися у драмах Ґ. Гауптмана, М. Метерлінка, А. Шніцлера, а також в 

епічних творах Р. Стівенсона, Д. Лондона та ін. В українській літературі 

неоромантизмом позначена творчість О. Кобилянської, особливо її повісті 

«Людина», «Царівна», у яких окреслено ідеал краси сильної людини, володарки 

своєї долі, спроможної надзвичайними зусиллями волі досягти омріяного. 

Неоромантизм став домінантою стилю М. Вороного, Олександра Олеся, Лесі 

Українки, Ю. Яновського, певною мірою виявився у творчості М. Хвильового, 

представників «Празької школи» (О. Теліги, Н. Лівицької-Холодної, Олега 

Ольжича), шістдесятників В. Симоненка, М. Вінграновського та ін. 

У статті «Малорусские писатели на Буковине» Леся Українка визначила 

основу естетичних інтенцій «новітнього українського письменства» – протест 

особистості, її устремління «ins Blau» [424, с. 70]. У вітчизняній критиці 

письменниця вперше застосувала термін «новоромантизм», окресливши 

особливості цього ідейно-естетичного явища, зокрема в статті «Новейшая 

общественная драма»: «Новоромантизм прагне звільнити особистість у самому 

натовпі, розширити її права, дати їй можливість знаходити собі подібних, якщо 

вона виняткова й активна, дати їй нагоду підносити до свого рівня інших, а не 

понижуватися до їхнього рівня, не бути в альтернативі вічного морального 

усамітнення або моральної казарми» [425, с. 236]. 

В українському літературознавстві неоромантизм став предметом 

дослідження в працях В. Агеєвої, Ю. Бойка, З. Ґеник-Березовської, 

Т. Гундорової, М. Ільницького, О. Камінчук, Ю. Коваліва, Р. Мовчан, 

В. Моренця, М. Наєнка, Д. Наливайка, М. Неврлого, В. Пахаренка, 

Я. Поліщука, С. Хороба, В. Шевчука, О. Шпильової та ін. На основі досліджень 
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цих учених сформулюємо конститутивні риси українського неоромантизму для 

впровадження в шкільну практику: 

- Культ сильної, самодостатньої, виняткової особистості з 

акцентуванням індивідуально-вольових якостей характеру, спрямованих на 

самовдосконалення, розкриття не тільки її особистого духовного потенціалу, а 

й можливостей піднесення інших на вищий щабель духовності. Ніцшеанське 

поняття «надлюдини» в українському неоромантизмі трансформується й 

набуває, згідно з національною традицією (філософією серця), значення 

індивідуаліста, який не розчиняється в юрбі, а навпаки, підноситься над нею до 

вершин гармонії та краси, щоб указати цей шлях іншим, стає лідером і веде до 

вимріяного ідеалу. Героя-бунтаря, озброєного словом, характеризує дієвість, 

етичність, порядність, високий рівень усвідомлення власної гідності, зневага до 

рабської психології натовпу, імунітет проти нівеляції, знеособлення, стадності. 

- Уявлення про світ у єдності контрастів реального / ірреального, 

раціонального / ірраціонального, логічного / інтуїтивного, історії / міфу тощо. 

- Динамічне розгортання сюжетів, конфліктів, напружене й емоційне 

відтворення боротьби. 

- Історизм, виражений через екзотичні теми й сюжети, пов’язані з 

різними епохами, народами, фантастичними середовищами, у яких постає 

перспектива національно-духовного відродження українського народу. 

- Оптимістичний пафос творів ознаменований вірою в перемогу добра 

над злом. 

- Утвердження вітаїстичного ідеалу краси. 

- Розуміння любові як усепереможної «світової творчої сили», 

акцентування на світоглядній і духовній спорідненості героїв. 

Оскільки неоромантизм генетично пов’язаний із романтизмом, вкажемо 

на їхні спільні риси (за С. Хоробом): герой не приймає оточуючої дійсності, 

протиставляючи їй свій ідеал; зацікавленість міфами, фольклором, історією; 
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розкриття складних конфліктів, трагічної долі України й українського народу 

[461, с. 31–33]. 

Важливого значення, на нашу думку, набуває в шкільному вивченні 

аксіологічний аспект художньо-естетичної системи неоромантизму, який 

полягає в зосередженні уваги на непересічності окремої особистості, вирізненні 

її індивідуальності, етичності, вольових рис, здатності до самовдосконалення і 

творчої активності, до боротьби проти рабської покори та ницості духу, 

прагненні постійно рухатися вперед, утілюючи мрію, наповнюючи її високою 

духовністю. 

У шкільній практиці доцільним вважаємо застосування такого поняття: 

Неоромантизм – оновлені модернізмом стильові тенденції романтизму, 

що виражаються у творах історизмом через екзотичні теми й сюжети; 

зображенням виняткової особистості – лідера, здатного вести за собою 

інших до омріяної мети; утвердженням ідеї вітаїзму; оптимістичною вірою в 

перемогу добра над злом; напруженим відтворенням боротьби тощо. 

Більш несподіваною видається актуалізація реалізму в художньо-

естетичному просторі модернізму з його суб’єктивністю й глибоким 

психологізмом, але цим лише підтверджується амбівалентність цієї художньої 

системи. Риси неореалізму виявилися у творчості письменників Е. Гемінґвея, 

В. Фолкнера, К. Альваро, В. Винниченка, В. Підмогильного, Б. Антоненка-

Давидовича, Гр. Тютюнника, а також у кіномистецтві (Р. Росселіні), малярстві 

(Р.  Ґуттузо). 

Особливості українського неореалізму досліджувалися в працях 

І. Безпечного, М. Доленга, Т. Гундорової, Ю. Коваліва, М. Кодака, А. Козлова, 

Ю. Лаврісюк, О. Лихачової, Р. Мовчан, М. Наєнка, В. Пахаренка, Л. Реви, 

А. Ткаченка, В. Фащенка та ін. У вітчизняному літературознавстві не 

вироблено єдиного наукового підходу до вивчення неореалізму, тому, 

застосовуючи термін «неореалізм» у шкільній практиці, пропонуємо спиратися 

на висновки Р. Мовчан про те, що «неореалізм став основним носієм 
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реалістичної художньої системи в силовому полі модернізму ХХ ст.» [283, 

с. 70] та А. Ткаченка про походження неореалізму від класичного реалізму на 

основі спільного реалістичного типу творчості [412, с. 431]. Ю. Ковалів, 

урахувавши стильовий синтез, корелятивний реалістичному й водночас 

модерному мисленню, сформулював риси неореалізму в українській літературі: 

- Поєднання документальної достовірності, філософсько-аналітичного 

заглиблення в дійсність та ліричної стихії. 

- Промовиста деталь, що є більш важливою, ніж розлогий опис, сюжет, 

розгорнутий за правилами реалістичного письма. 

- Поглиблення психологізму, акцентування на проблемі боротьби 

протилежних начал у душі людини, на особливостях її характеру. 

- Увага до повсякдення людини. 

- Схильність до ліризованої нарації. Поетизація факту. 

- Дотримання правдоподібності, поширення розмовного стилю, що 

відтворював живе мовлення [259, с. 117–118]. 

Схарактеризовані складники неореалістичної стильової парадигми є 

орієнтирами у прочитанні й осмисленні творів В. Винниченка, 

В. Підмогильного, Гр. Тютюнника, а отже, й у виборі методичних засад їх 

вивчення. 

Уточнюємо це поняття для шкільного вивчення: 

Неореалізм – оновлені модернізмом стильові тенденції класичного 

реалізму, що виражаються у творах через поєднання правдоподібності та 

ліричності зображення, акцентування промовистої деталі, поглиблений 

психологізм дослідження особистісних рис характеру звичайної людини в її 

повсякденні, застосування розмовного стилю тощо. 

Митцями модернізму було відновлено й більш віддалені в часі стильові 

явища, зокрема барокові. «Перелом» у ставленні до українського бароко, на 

думку В. Шевчука, символізує дослідницька діяльність і творчість І. Франка, 

який активно вивчав давні пам’ятки й творчо використовував художні засоби 
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цього мистецтва (збірка «Мій Ізмарагд»), що стало підставою для окреслення 

його основоположного значення у виявленні необарокових тенденцій в 

українській літературі [481, с. 481]. Проте Н. Шумило спостерегла барокові 

відлуння ще в романтичних творах [489, с. 228]. Рисами необароко позначені 

твори П. Тичини, М. Семенка, поетів Нью-Йоркської групи, Київської школи, 

В. Шевчука, «бубабістів» та ін. Як мистецьке явище, воно виявилося в галузі 

архітектури, малярства, графіки й представлене творчістю Г. Нарбута, 

В. Кричевського, І. Падалки, В. Седляра, О. Сластьона та ін. 

Необароко досліджували П. Білоус, Д. Горбачов, І. Дзюба, І. Заярна, 

Ю. Ковалів, О. Ковальчук, Ю. Лавріненко, Р. Мовчан, І. Приліпко, 

О. Солецький, М. Сулима, Д. Степовик, В. Шевчук, Н. Шумило та ін. Зокрема, 

Р. Мовчан визначила барокові риси, які трансформувалися в художньо-

стильовій парадигмі модернізму: ігрова природа; тяжіння до алегоричності й 

символізації, умовності й контрастності зображення людини та світу; 

ускладнена образність; поєднання різних часових і просторових площин, 

високого й низького пафосів у химерній, алогічній сув’язі [283, с. 58–59]. 

Використовуючи художні засоби бароко, модерністи розкривали нові, 

актуальні для свого часу теми буття людини у світі. 

На основі процитованої думки уточнюємо теоретико-літературне поняття 

для старшокласників: 

Необароко – оновлені модернізмом стильові тенденції бароко, виражені 

у творах контрастністю зображення, химерністю, поєднанням різних часових 

і просторових площин, високого й низького пафосів, складною образністю, 

алегоричністю й символічністю мовлення тощо. 

У засвоєнні модернізмом мистецької традиції помітне місце посідає 

неокласицизм, споріднений із класицизмом, потрактованим Д. Наливайком як 

«тип художнього мислення, що не раз завмирав і актуалізувався», реалізуючись 

у «розмаїтих класицистичних напрямах, течіях, тенденціях» [306, с. 325]. 

Основою класицистичних тенденцій, на думку вченого, є грецька класика й 
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«Поетика» Аристотеля. Гармонія в усьому стала естетичним зразком 

класицистичності, обумовивши спільні риси класицизму та неокласицизму: 

«орієнтованість на античну класику»; «пов’язаність зі сферою раціонального»; 

«духовна дисципліна й воля до подолання безформності й хаотичності; чітка 

структурна організація; тяжіння до пластичного й виразного образу, до 

відкритого та ясного стилю» [306, с. 325]. 

У європейській літературі неокласицизм репрезентують П. Валері, 

А. Франс, А. Шеньє та ін., в українській – М. Зеров, Юрій Клен, М. Рильський, 

П. Филипович, М. Драй-Хмара. Українські неокласики, маючи ґрунтовну 

філологічну освіту, знаючись на античній культурі, намагалися протистояти 

примітивізму, графоманству й масовості офіційного пролетарського мистецтва, 

створюючи власний стиль, найважливішою ознакою якого було гасло «Ad 

fontes». Деякими рисами неокласицистичної поетики позначена творчість 

В. Свідзинського, поетів «Празької школи», Ліни Костенко, художників 

М. Жука, Г. Нарбута, В. і Ф. Кричевських та ін. 

В українському літературознавстві неокласицизм став об’єктом уваги 

В. Державина, І. Дзюби, М. Ільницького, О. Камінчук, Ю. Коваліва, Р. Мовчан, 

В. Моренця, Д. Наливайка, В. Пахаренка, Г. Райбедюк, О. Томчука, Ю. Шереха 

та ін., висновки досліджень яких ураховуватимемо у структуруванні важливих 

для шкільного вивчення рис стилю: 

- Засвоюючи зразки мистецтва з грецької та римської античної 

спадщини як носія вічних цінностей, ідей, сюжетів, образів, українські 

неокласики органічно втілювали національні теми й проблеми. М. Зеров 

наголошував на необхідності критичного осмислення античності, 

попереджаючи про можливість епігонського наслідування: «Мавпувати Гомера, 

його засоби, вірш і інше, брати його як норму, користуватися з нього, як із 

збірника літературних рецептів, – річ безперспективна, педантична і невдячна. 

А от знайти в ньому щось цінне для нас, пристосувати до сучасного 

світосприйняття й смаку, взяти собі за приклад не аптечного учня, що виконує 
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рецепти, а бджолу, що літає по квітках, витягти з нього медову росу еллінської 

життєрадості <…>, – це завдання високе, складне і варте многолітньої праці» 

[165, с. 531]. 

- Крім світової класики, представники стилю зверталися до тем і 

мотивів з історії вітчизняної культури, особливо Княжої доби, міфології, творчо 

засвоювали орієнтальну естетику, уважно вивчали творчість Г. Сковороди, 

Т. Шевченка, П. Куліша, І. Франка, Лесі Українки та ін. Тим самим вони 

намагалися реалізувати високу мистецьку мету «ствердження національного 

культурного простору, який розбивався на скалки й аморфізувався пануючою 

імперською культурою» [306, с. 331]. 

- Оскільки основним джерелом творчості неокласиків стали взірці 

давньої культури, їхні твори позначені «високим рівнем інтертекстуальності» 

[306, с. 335], а поетика вирізняється використанням ремінісценцій, прямих і 

прихованих цитат, алюзій тощо. Відсилання до різних текстів культури 

зумовлює розвиток специфічних жанрів: поезій-ремінісценцій, поезій-алегорій, 

поезій-варіацій. Особливого значення в неокласицизмі набуває актуалізація 

сонетів та олександрійських віршів. 

Сформулюємо визначення поняття для шкільного вивчення: 

Неокласицизм – оновлені модернізмом стильові тенденції класицизму, 

виражені у творах чіткою структурою, досконалою формою, ремінісценціями, 

цитуванням, алюзіями, наслідуванням світової та вітчизняної класики, 

пластичними й виразними образами, вишуканістю й довершеністю художнього 

мовлення. 

Тяжіння модернізму до синтезування виявилося «не тільки у взаємодії 

різних видів мистецтва, а й у зближенні літератури і філософії» [329, с. 9]. 

Зосередженість на ролі та призначенні людини у світі спостережена 

науковцями ще у філософуванні Г. Сковороди, що дає підстави досліджувати 

екзистенційність його мислення, однак «запровадження принципів 

екзистенціалізму як стильової тенденції у письменстві» [258, с. 316] властиве 
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саме творчості модерністів. Знаковим твором в українській літературі, що не 

лише розширив її тематичні обрії модерністською інтерпретацією урбаністики, 

але й засвідчив можливість «нової ідейно-стильової перспективи, суголосної 

світовим взірцям» [283, с. 430], став роман В. Підмогильного «Місто», що 

літературознавці Н. Бернадська, О. Галета, В. Колп, М. Тарнавський, В. Шевчук 

та ін. розглядають як екзистенціалістську прозу. Екзистенціалізм виник у 20-х 

роках ХХ ст. й набув особливого поширення у Франції (у творах А. Камю, 

Ґ. Марселя, Ж.-П. Сартра) й Німеччині (у працях М. Гайдеґґера, К. Ясперса), а 

згодом і в інших країнах світу. Його джерелом були дослідження С. К’єркеґора, 

який обґрунтував основну філософську категорією екзистенціалізму – поняття 

існування (від лат. exsistencia) на означення «конкретного буття в існуванні», 

індивідуального переживання людини. Ж.- П. Сартр розглядав екзистенцію 

особистості в сенсі «людського достеменного існування, живої 

процесуальності, відкритої динаміки реалій, у якій “існування передує 

сутності”» [258, с. 317]. Ідеться про буття-у-світі, закинутість людини у світ, де 

вона шукає свою сутність, будує своє майбутнє, здійснюючи життєвий вибір. 

Дослідники вважають, що екзистенціалізм став «одним з найбільш впливових і 

продуктивних культурогенних факторів доби (середини ХХ ст. – Л. Н.), він 

визначав інтелектуально-духовні пошуки широких кіл інтелігенції, мав 

неабиякий вплив на літературу, літературознавство, мистецтво тощо» [421, 

с. 1212]. У контексті екзистенціалізму розглядається проза В. Ґолдінґа, Кобо 

Абе, Е. Ремарка, Д. Селінджера та ін. В українській літературі 

екзистенціальність художнього мислення притаманна Є. Плужнику, 

В. Підмогильному, О. Турянському, І. Багряному, Т. Осьмачці, В. Барці, також 

визначальною вона стала в ліриці В. Стуса, І. Світличного та ін. Митців-

екзистенціалістів єднає прагнення пізнати людину, шляхи її становлення, 

самоствердження чи падіння, способи існування у світі, умови можливої 

екзистенції у філософському осмисленні. Вони розмірковують над феноменом 

людського буття в усьому різноманітті повсякденного життєвого досвіду, 
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прагнуть збагнути справжні причини трагічної невлаштованості людини у світі 

[347, с. 16]. 

Як стильову систему екзистенціалізм досліджували О. Астаф’єв, 

Ю. Борєв, І. Куликова, про його естетику йшлося також у працях Г. Грабовича, 

М. Жулинського, Д. Затонського, Ю. Коваліва, В. Моренця, Д. Наливайка, 

В. Пахаренка та ін. Спираючись на думку літературознавців, визначимо риси 

літературного екзистенціалізму, важливі для вивчення в школі: 

- Література збагачується філософськими проблемами: сенсу людського 

існування, віри, життя й смерті, свободи вибору, безперервної боротьби за те, 

щоб залишитися собою, провини й відповідальності. 

- Теми літературних творів стосуються життєвих пошуків людини, її 

становлення, самоідентифікації, самоствердження, екзистенційного вибору. 

- Набувають поширення екзистенційні мотиви «часоплину, відчуження 

особистості, абсурдності світу, страху, відчаю, самотності, страждання», 

«розчинення людини в масі, розгубленості перед очима свободи і смерті, 

духовного самостановлення, пошуків прихованого сенсу буття» [347, с. 15]. 

- Зображення «героїв-екзистентів», сповнених суперечностей, далеких 

від одновимірності й стереотипності. Маючи свободу вибору, вони 

перебувають у постійному душевному русі й пошуках, змагаючись із 

зовнішніми обставинами. Це живі люди зі своїм добром і злом, мізерністю й 

величчю, яким доводиться долати самотність, відчуження, страх. Кожен із них 

виражає певний тип сприйняття світу й себе в ньому. 

- Авторів-екзистенціалістів вирізняє «трагічна світонастанова» та «їхнє 

усвідомлення величезної відповідальності за кожне сказане слово» [347, с. 16]. 

У змодельованій системі художнього світу, на думку О. Астаф’єва, «різні 

модуси екзистенції індивіда найчастіше виражаються через опозицію 

“біографічний позатекстуальний автор” – “текстовий образ автора”» [15, 

с. 211]. 
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Для шкільної практики потребує уточнення поняття «авангард» (від 

франц. avant-garde – передовий загін), розтлумачене літературознавцями як 

«жанрово-стильова якість літературно-мистецького явища (твір, школа тощо), 

яке виявляється на межі традиції й новаторських пошуків, засвідчує 

заперечення попередніх художніх нормативів, утверджує нову творчу модель» 

[258, с. 13]; як «присутній у полі кожного історичного часу певний тип 

естетичної свідомості» [291, с. 146]; як «трансформація модернізму» [174, с. 11] 

тощо. В. Моренець розглянув авангард як «бунтівну реакцію літератури на 

обтяжливі для неї парадигми мислення і письма», що реалізується при потребі, 

«яка в основному зумовлюється агресивним тиском на естетичну й суспільну 

свідомість спрацьованих, регресивних, так чи так застарілих або неприйнятних 

форм і значень» [291, с. 142–143]. У дослідженнях Д. Наливайка йдеться про 

спорідненість, «інкорпорованість» авангардизму в модернізм: «Якщо модернізм 

у культурно-історичному плані знаменує глибинний переворот естетико-

художнього мислення і творчості, то авангардизм є проявом цього перевороту в 

найбільш радикальних і навіть екстремальних формах» [304, с. 47]. Розвиваючи 

цю думку, Р. Мовчан говорить про перебування авангардизму й модернізму «на 

спільному полі інтенсивних пошуків нової мови мистецтва», а саме: «Те, що 

першим епатажно пропонував авангардизм <…>, відразу ставало стимулом для 

новозмін у більш поміркованих митців, трансформувалося в багатошарову й 

різностильову систему модернізму, розчиняючись в ній, породжувало там нові 

змісти й модифікації жанрів» [283, с. 85]. Це дає можливість авторці 

стверджувати, що український футуризм «став авангардним передвісником 

нової хвилі модернізму» [283, с. 183]. 

Одним із потужних авангардних напрямів вважають експресіонізм (від 

лат. expressio – вираження), що утвердився на зламі ХІХ–ХХ ст. у 

європейському образотворчому мистецтві й швидко поширився в музиці, 

літературі, вплинув на розвиток театру й кінематографа. Поштовхом до 

формування нової естетики в мистецтві були малярські роботи норвежця 
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Е. Мунка, голландця В. Ван Ґоґа, французів П. Ґоґена, А. Матиса. Знаковою в 

розвитку експресіонізму стала картина Е. Мунка «Крик» із зображенням 

силуета людини на тлі фьордів. Рис обличчя не розрізнити, але вражає стан цієї 

вкрай знервованої людини, яка відчуває приреченість, що виражено 

художником через зображення крику. Вочевидь, картина була створена з метою 

вразити глядача максимальною силою емоційності й драматизму 

катастрофічного світовідчуття людини. Ці традиції розвивали художники 

німецьких експресіоністичних об’єднань, зокрема «Синього вершника» 

(В. Кандинський, Ф. Марк, П. Клеє та ін.), композитори Р. Штраус, А. Шенберґ, 

письменники Ґ. Гайм, Ґ. Кайзер, Е. Синклер, А. Стриндберґ, Ґ. Тракль, 

режисери Е. Піскатор, М. Рейнґард та ін. В українську літературу експресіонізм 

увійшов передусім завдяки творчості В. Стефаника, який «одкопав невичерпну 

криницю емоції, мов у тайстру згорнув усю поезію Покуття» [67, с. 89]. 

Естетичні ідеали напряму були втілені також у поезіях Т. Осьмачки, прозі 

О. Турянського, драматургії М. Куліша, в літературних творах і кінофільмах 

О. Довженка, постановках Леся Курбаса в театрі «Березіль», малярських 

роботах О. Новаківського та ін. 

Експресіонізм із «великим вселенським почуттям» постав на противагу 

натуралізму, який тяжів до фотографічного зображення факту, та імпресіонізму 

– мозаїчному «мистецтву миттєвості» [139, с. 305]. Лідер експресіонізму 

К. Едшмід, визнаючи ці два напрями як ланцюг саморозвитку мистецтва, 

підґрунтя нової естетики «за законом посилення ідеї та нагнітання сили» [139, 

с. 304], визначив іманентні риси способу художнього вираження 

експресіоністів: «Замість спалаху вони створили тривале хвилювання. Замість 

моменту – дію в часі. <…> Факти мають значення лише настільки, щоб дати 

художнику можливість досягти того, що приховано за ними» [139, с. 305]. 

Уявлення експресіоністів про світ і людину характеризувалися таким 

чином: «Земля, буття постали як величні візії, утворені людиною з її почуттями. 

Вони повинні усвідомлюватися у своїй первозданній суті» [139, с. 305]. На 
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світогляд експресіоністів відчутно вплинули трагізм людського життя, 

особливо лихоліття й наслідки Першої, а згодом Другої світових воєн. Митці 

глибоко усвідомили ворожу чужість світу жорстокості, насильства, 

несправедливості, зла, тому об’єктом їхньої уваги ставала звичайна людина «в 

момент високого напруження її духовних сил, її трагічних протиріч між 

переконанням і насиллям, оновленням і неможливістю його утвердження в 

житті» [461, с. 278]. Людину з її величчю й жалюгідністю, силою й слабкістю, 

роз’ятреною та зраненою душею опоетизовано й піднесено до космічних 

масштабів, бо вона у своїй безпосередності не переобтяжена дріб’язковим 

розмірковуванням, а чує тільки своє серце, керується виключно почуттями. У 

творах експресіоністів постають герої «не героїчного масштабу», проте, на 

думку К. Едшміда, «вони возвеличені в тому сенсі, що їхнє буття, їхні 

переживання – це частина великого буття неба й землі, бо їхнє серце б’ється в 

єдиному ритмі зі світом» [139, с. 305]. Яскравим взірцем для експресіоністів, як 

переконався Лесь Курбас, стала «людина у вселенній, величина у своїй трагедії, 

сама на ґльобі, з рукою, що вп’ялася в небо і рве його до стіп своїх; міць і воля 

– хаотична, гаряча, що ломить те, що досі звалось “стильність”, щоб, нічим не 

зв’язаній, відбити на небесах яскраву, небувало колірну цятку свойого силуету» 

[235, с. 34]. 

Інтуїтивно осягаючи абсолютні істини, експресіоністи намагалися з 

максимальною силою, на вістрі емоційної напруги виразити сутність явища. 

Дослідник німецького експресіонізму Л. Копелєв відзначив, що експресіоністи 

прагнуть «викричати й виспівати страждання, гнів, сум, надію, страх, 

обурення», вони вимагають від літератури «“ударяючої”, “вибухової” 

виразності слова й образу, патетичної напруженості вірша й розповіді» [143, 

с. 42]. Теоретик напряму К. Едшмід влучно визначив специфічність 

експресіоністичної творчості: «Він (художник-експресіоніст. – Л. Н.) не описує 

– він співпереживає. Він не відтворює – він змальовує <…>. Уже немає цілого 

ланцюга фактів <…>. Є тільки їх візія» [139, с. 306]. Експресіоністи шукали 
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сенс усього видимого, не копіюючи, а проникаючи в його первозданність і 

духовну красу, зображували образ світу, довірившись відчуттям, підкорюючись 

бунтівній силі емоцій. 

Вивчення літературних маніфестів, критичних виступів письменників та 

рис їхнього світогляду, вираженого в документальних матеріалах, праці 

М. Ільницького, Ю. Коваліва, Н. Корнієнко, Ю. Лавріненка, М. Моклиці, 

Л. Мороз, М. Наєнка, В. Пахаренка, М. Сулими, С. Хороба, О. Черненко, 

Н. Шумило, В. Яременка, Г. Яструбецької та інших дослідників експресіонізму 

в українській літературі дають можливість визначити конститутивні риси 

експресіоністичного стилю, що потрібно брати до уваги в шкільній практиці. 

- Домінуючою рисою естетики напряму є експресія [461, с. 257] – 

художнє вираження емоцій із надзвичайно потужною силою, абсолютних 

цінностей, ідей, здобутих у суб’єктивному пізнанні зовнішнього світу й 

людської підсвідомості. Надмірно пульсуюча емоційність експресіонізму точно 

схарактеризована Лесем Курбасом: «Жагучий пал екстазу палаючої душі, 

палаючої думки» [235, с. 36]. 

- Розвиток трагедійних жанрів (трагікомедія, психологічно-містична 

драма, драма-візія). Експресіоністи актуалізували жанр лірико-психологічної 

новели. Сюжетно-композиційна структура їхніх творів стрибкоподібна й 

уривчаста, нагадує змонтований автором колаж із гранично напружених, 

емоційних епізодів, картин, сцен, що зумовлено драматичністю розвитку подій. 

У маніфесті експресіонізму відзначено: «Структуру творів доведено до 

межового напруження, жар почуттів так розпалив душу митця, що вона у 

своєму прагненні до безмірного починає викрешувати нечуване» [139, с. 309]. 

- Тематика й проблематика творів стосувалися соціальних катаклізмів, 

потрясінь воєнного лихоліття, голодоморів, що під загрозою знищення 

породжували хаос буття й чинили негативний вплив на свідомість людини, 

притлумлювали її дух, збільшували залежність від біологічних потреб, 

викликали почуття «на межі». Експресіоністи висвітлювали полярність 
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людського буття: темряву і світло, ницість і шляхетність, добро і зло, 

поєднували буденщину, побутовість із ліризмом душі. 

- Твори сповнені драматизму, трагічного пафосу, настроїв тривоги, 

страху, відчаю, передчуттями неминучої біди, вселенської апокаліптичної 

приреченості, але й водночас величі народу, який зривається з колін, 

тріумфальних злетів людини. Лесь Курбас відчув у творах експресіоністів 

розбурхування «кипучої стихії», «де борються з піною на устах, оскаженіло» 

[235, с. 34], С. Хороб схарактеризував експресіонізм як «маніфест катастрофи, 

кризи суспільства і людського духу чи й сутності “я” загалом» [461, с. 268]. 

- Краса для експресіоністів постає в художньому відтворенні емоційних 

сплесків, у силі духовного виразу, що характеризує особистість, відкидаючи 

будь-яку нещирість і фальш. Експресія дає можливість митцеві зазирнути в 

найпотаємніші куточки душі людини й змалювати її природу. 

- У творах експресіоністів постає емоційно-чуттєвий герой з нелегким 

життєвим шляхом, трагічною долею. У його душі вирують значно 

гіперболізовані автором пристрасті й емоції, які викрешують нервово-

психічний вибух, відчайдушний «крик душі». Дії та вчинки такого героя 

імпульсивні й нагадують блискавку в темряві. Характерними рисами 

експресіоністичного образу є неврівноваженість, нервова емоційність, межова 

полярність: зовнішня грубість, різкість, незугарність, каліцтво можуть сусідити 

з проявами ліризму та здатністю до глибоких переживань. Експресіоністи 

оминають детальне портретне зображення, натомість образно відтворюють 

жести й міміку, що супроводжують виявлення найрізноманітніших емоцій. 

- Емоційну напругу, викликану обуренням, гнівом, стражданнями, 

несправдженими мріями, втратою надій, митці виражали монологічними 

рефлексіями, намагаючись «викричати» людський біль на ввесь світ. Експресія 

художнього мовлення підсилюється частим вживанням еліпса, інверсій, 

антитез, застосуванням дисонансу, напругою контрастів і суперечностей, 

фантастичним гротеском. Експресіоністичному мовленню притаманна 
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безпосередність, імпульсивність, що зумовлено блискавичною резонансною 

силою інтуїтивного сприйняття, а ще – сконцентрованість, емоційність, бо 

кожне слово «вагітніє внутрішнім значенням, вдаряє інтенсивністю розкритої 

правди» [470, с. 217]. 

Для шкільної практики пропонуємо застосувати таке визначення: 

Експресіонізм – літературно-мистецький авангардний напрям, 

покликаний «викричати» потужні емоції межових, критичних станів людини й 

«виспівати» велич народу, який зривається з колін, тріумфальний злет 

особистості; це вимагає від письменства вибухової сили художнього 

вираження через осмислення дегуманізації суспільства, загрози втрати 

духовності, спричинених катастрофічністю соціальних та історичних 

потрясінь, і водночас ліризму зображення глибоких душевних переживань. 

Потужним виявом авангардистських тенденцій став футуризм. 

Футуристи найглибше відчули індустріальні та урбаністичні зміни в житті 

людини, що, на думку М. Бердяєва, зумовлено пришвидшенням темпу життя: 

«Вихор прискореного руху захопив і закрутив людину та її творчість» [37, 

с. 12]. Ця динамічність обумовлювалася «зростанням значення машини й 

механічності в житті людини» [37, с. 13]. Футуризм був започаткований 20 

лютого 1909 року в газеті «Le Figaro» маніфестом італійського поета Ф.-

Т. Марінетті, який заявив про розрив із культурною традицією й відмову від 

традиційних форм мистецтва, натомість виявляючи захоплення новими 

цивілізаційними процесами. 

Футуризм проголошувався мистецтвом майбутнього (від лат. futurum – 

майбутнє) й засновувався на руйнуванні традиційного й пошуку нового. 

Футуристи побачили світ динамічним, у швидкісному русі, стрімкому зростанні 

технізації, індустріалізації. В урбаністичному просторі вітають сміливих і 

сильних, «людину біля керма машини» [270, с. 160], здатну «кинути виклик 

зіркам» [270, с. 162]. Її характерними рисами є амбітність, епатажність, деякою 

мірою агресивність, усепереможність, залізна воля, іронічність. 
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Мистецтво після повного розквіту, на думку футуристів, занепадає і 

приречене на зникнення, тому їхнє завдання полягає в деструкції «до повного 

розкладу атомової структури кожного виду мистецтва, до знищення меж, які 

визначають фізіономію мистецтв, до повного небуття мистецтва, злиття його 

організму з життям» [384, с. 293]. Створюючи мистецтво майбутнього, 

футуристи проголосили «красу шукання», повністю відмовившись від 

завершеності й канонізованості. 

Зародившись в Італії, футуризм швидко поширився в інших країнах, 

особливого розвитку набув у Росії (І. Северянін, Є. Гуро, В. Маяковський, 

В. Хлєбніков та ін.). В Україні цим напрямом були охоплені різні мистецтва: у 

літературі футуризм репрезентували М. Семенко, Ґео Шкурупій, ранній 

М. Бажан, Едвард Стріха, О. Влизько, О. Слісаренко; в архітектурі – 

О. Архипенко; в образотворчому мистецтві – О. Богомазов, брати Бурлюки, 

О. Екстер, В. Єрмілов, П. Ковжун, Б. Косарєв та ін. 

Футуризм в українській літературі досліджували А. Біла, М. Ільницький, 

О. Ільницький, Ю. Лавріненко, М. Моклиця, В. Моренець, М. Наєнко, 

М. Неврлий, В. Пахаренко, І. Семенко (Leo Kriger), М. Сулима, Г. Черниш та ін. 

Вивчення футуристичних маніфестів і літературознавчих праць дає можливість 

визначити провідні риси цього стилю, що необхідно врахувати в шкільній 

практиці: 

- Агресивна деструкція, епатажність, маніфестація повного розриву з 

традиціями. Услід за Ф.-Т. Марінетті, який закликав знищити музеї та 

бібліотеки, культуртрегер українського футуризму М. Семенко заявив: «Я – 

беззразковости поет» («Поет»), «Я палю свій “Кобзар”» [384, с. 436], – 

проголошуючи руйнування мистецьких канонів і деструкцію «забронзовілого» 

в рецепції міщан образу класика української літератури. 

- Водночас українські футуристи продемонстрували «стильову пам’ять 

культури» [44, с. 124], що виявилася, зокрема, у спорідненості синтетичного 

жанру поезомалярства з бароковими традиціями. Недаремно в маніфесті 
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«Зустріч на перехресній станції. Розмова трьох» (М. Семенка, Ґео Шкурупія й 

М. Бажана) мовиться про любов до Заборовського та Дніпрельстану, котрі 

репрезентують полярні явища – «культуру Мазепи» й «культуру соцбуду» [384, 

с. 313–314]. М. Семенко ж, відхрещуючись від цієї «культурної бази», від 

«старих поетичних калош», що «видряпались» із «символістичного багна» [384, 

с. 316], сам того не визнаючи, «підживлював свою художню свідомість 

естетикою козацького бароко» [283, с. 63], а втім, і символізму також. 

- Урбаністичні мотиви. Проблемно-тематичні обрії українського 

мистецтва було розширено індустріально-виробничими та космічними темами, 

завдяки яким відображено планетарність суспільних і соціальних зрушень. 

Однією з головних стає тема міста, міської культури, побуту міської людини. 

Це зумовлює зображення індустріальних пейзажів з вогнями ліхтарів, 

асфальтом, рухом транспорту, димом промислових підприємств, вітринами 

магазинів, кав’ярень, а також міського побуту, міських професій. 

- Футуристичній поезії притаманний «пафос “щасливого майбутнього”, 

радісне привітання благословенного завтра» [291, с. 162]. Твори сповнені 

натхнення, прагнення пошуку, оновлення, суспільних змін, нестримного руху 

вперед, що позиціонується в маніфесті «Зустріч на перехресній станції. Розмова 

трьох» (1927 р.): «Висадимо десант і підемо українськими преріями вносити 

електрифікацію на хутори й перешкоджати знищувати ті індустріальні 

надбання, які ми принесли в українську культуру» [384, с. 316]. 

- Автору-футуристу притаманні зухвалість, задерикуватість, 

іронічність, водночас він сповнений велетенської сили, впевнений у здатності 

«по-своєму перетворити» світ («Бажання»). Життєве кредо футуриста виражене 

словами М. Семенка: «Сказать, скільки в мене відваги? / Я мучусь від достатку 

сили / У мене 1000 метрів зневаги / І, знайте, безліч крил!» [384, с. 491]. 

- Нове відчуття краси – технічної «краси швидкості». За 

Ф.-Т. Марінетті, швидкісна машина та рев її двигуна прекрасніші за Ніку 

Самофракійську. «Футуристи оспівують машину, захоплюються її гуркотом, 



90 

черпають натхнення в її русі», – стверджував М. Бердяєв, – а «дива електрики 

замінили їм дива божественно-прекрасної природи» [37, с. 14]. Це 

підтверджується яскравою футуристичною метафорою М. Семенка: 

«Пихкотять, сурмлять сталеві коні / в садах бензину» («В садах бензину»). 

- Українські футуристи створили нові механічні образи (людино-

машини, автомобіля, двигуна, аеропланів, пароплавів тощо), проектуючи їх у 

майбутнє. Ось Семенкове «прибув на аероліті» («Я»), «в світі не бачив ніхто / 

боліда, за наш бучніш» («Заплети косу міцніш») або «жовтий павук шиплячий» 

(«Ліхтарі»), «В залі, оелектричненій сяйвом» («Кава»). 

- Конструювання «мистецтва майбутнього» виявилося в мовних 

експериментах, як-от: вивільнення звукових можливостей слова; 

звуконаслідування; мистецька гра коренями слів; візуалізація; уведення 

прозаїзмів, технічних термінів; творення неологізмів, «футуристичного зауму»; 

спроба запровадження універсальної мови, яка була б зрозумілою кожному 

незалежно від національності й освіченості; вироблення синтетичної метамови 

в комбінаціях живопису та художнього слова, розвиток верлібру. Стиль поезії 

став наближеним «до стилю телеграм, де в одному слові часом передане ціле 

речення» [384, с. 462]. Футуристи часто застосовували мову «газети і трибуни» 

[384, с. 526]. 

Підсумовуючи сказане про напрям, пропонуємо визначення поняття: 

Футуризм – літературно-мистецький авангардний напрям, 

представники якого зухвало декларували розрив із традиціями, створення 

мистецтва майбутнього, художньо зображуючи індустріальний розвиток, 

урбаністичні образи, оспівуючи механічну красу швидкості та рев двигуна 

засобами мовного експериментаторства на рівні звуконаслідування, гри 

коренями слів, словотвору тощо. 

Ще одним потужним авангардним напрямом початку ХХ ст. постав 

сюрреалізм (із франц. surrealisme – надреалізм). А. Біла влучно назвала 

сюрреалізм «вибагливою квіткою французького мистецтва» [43, с. 11], оскільки 
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вперше застосував цей термін Ґ. Аполлінер (у статті «Дух нової доби та поети», 

1918), риси напряму окреслились у творчості Л. Араґона, Ф. Супо, П. Елюара, 

А. Арто, Р. Десноса та ін., а генератором ідей був А. Бретон – автор «Маніфесту 

сюрреалізму» (1924). Розвиваючись у французькій літературі, сюрреалізм 

поширився на малярство, скульптуру, кінематографію, театр та інші види 

світового мистецтва. Утвердженню сюрреалістичного стилю сприяли 

талановиті художники С. Далі, Ф. Пікабіа, П. Пікассо, Р. Магритт, Ф. Кало, 

М. Ернст. В українській літературі риси цього стилю виявились у творчості  

Б.-І. Антонича, поетів Нью-Йоркської групи, Київської школи, а також у 

живописі Е. Андієвської. 

Філософською основою нової естетики стали постулати психоаналізу 

З. Фройда, адже основну увагу сюрреалісти приділяли психічним процесам 

підсвідомості в стані сну, галюцинацій, божевілля. Митці цього напряму 

особливого значення надавали уяві, що уможливлювала оприявнення схованих 

у глибинах людського духу потенційних «таємничих сил», здатних «збільшити 

ті сили, які знаходяться на поверхні свідомості, або звитяжно з ними боротися», 

саме тому постала необхідність засвоїти їх і «підкорити контролю нашого 

розуму» [59, с. 45]. У першому маніфесті сюрреалізму А. Бретон пише: «Я 

вірю, що в майбутньому сон і реальність – ці два різні, на перший погляд, стани 

– зіллються в певну абсолютну реальність, у сюрреальність» [59, с. 48], пошук 

якої спонукає «сягнути самих витоків поетичної уяви» [59, с. 51].  

У своїй психіатричній практиці А. Бретон вивчав можливості 

спонтанного монологу, в якому «критична свідомість суб’єкта не встигає 

винести жодного судження, тому висловлювання не обмежується будь-якими 

недомовками» [59, с. 54]. Таким чином був заснований новий спосіб 

спонтанного художнього вираження – «автоматичне письмо» сюрреалізму: 

«Чистий психічний автоматизм, метою якого є виразити усно або письмово, або 

іншим способом реальне функціонування думки. Надиктовування думки поза 

будь-яким контролем розуму, поза будь-якими естетичними чи моральними 
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міркуваннями» [59, с. 56]. Для цього й засвоювалися незвичайні стани 

одержимості, лихоманки, марення, напівсну, адже, на думку сюрреалістів, 

тільки активізована уява могла б сприяти ослабленню суворих заборон і 

вивільненню найсокровеннішого. І хоч така практика стала досить небезпечною 

для психічної рівноваги митця, а під час формулювання ідей сюрреалізму та їх 

упровадження траплялися невиправдані перебільшення, усе ж оригінальний 

художній стиль заслуговує уважного вивчення найважливіших рис. У шкільній 

практиці варто актуалізувати непересічний, як відзначають науковці, внесок 

його репрезентантів: «…сюрреалісти принесли з собою у мистецтво цінну 

концепцію, згідно з якою поетична фантазія – це не примха і не забавка 

нудьгуючих снобів, а могутній засіб осягнення світу, що нічим не поступається 

перед аналітичною думкою науки» [267, с. 15]. 

Вивчаючи можливості несвідомих станів людини, сюрреалісти побачили 

світ через пізнання глибин індивідуального та колективного підсвідомого – це 

світ «реалізму фантазій і видінь» [267, с. 6], де реальність зливається з 

галюцинаціями, сновидіннями, фантастичними суб’єктивними асоціаціями й 

уявою. Людина, перебуваючи в стані «між» реальністю та сном, 

галюцинаційними візіями, сягає глибин свого «Я», вивільняючи несвідомо 

збережені образи, думки, відчуття з відкритих резервуарів підсвідомості, що 

зберігає скарби особистісного та народного досвіду. Сюрреалізму властива 

актуалізація «колективного несвідомого», що містить згустки культурних 

традицій, архетипів, наснажених дивовижною енергією етносу. Автор першого 

маніфесту сюрреалізму відзначає: «Я хотів би перебувати в стані сну, щоб 

довіритись іншим, хто спить, подібно до того, як я довіряю усім, хто читає мене 

в дійсності, для того, щоб покінчити в цій стихії з пануванням свідомих ритмів 

своєї власної думки» [59, с. 46]. 

Мистецтво сюрреалізму, розірвавши пута побутовості й раціонального 

підходу до життя, стало відтворенням дивовижних спроможностей людської 

уяви, що можна вважати його провідним завданням. На підтвердження цієї 
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думки наведемо слова з «Маніфесту сюрреалізму» А. Бретона: «Потрібно 

писати казки для дорослих, майже небилиці» [59, с. 49]. Не менш промовистою 

є й думка Б.-І. Антонича: «…метою мистецтва є викликувати в нашій психіці 

такі переживання, яких не дає нам реальна дійсність» [11, с. 504]. 

Вивчення естетичного досвіду сюрреалістів та їхніх маніфестів, а також 

літературознавчих і мистецтвознавчих досліджень українського сюрреалізму, 

зокрема праць Т. Антонюк, О. Астаф’єва, А. Білої, Д. Ільницького, 

М. Ільницького, М. Моклиці, Т. Огнєвої, І. Павелка, Т. Пастуха, В. Пахаренка, 

О. Шаф та ін., дає можливість визначити конститутивні риси напряму для 

об’єктивації їх у шкільній практиці аналізу художніх творів: 

- Провідним для естетики сюрреалізму є візійний тип творчості. 

Візійність, як влучно зауважив О. Зілинський, формує іншу дійсність, де 

«явища життя втрачають свою відвічну інерцію, виступають зі своїх берегів, 

міняють свої конфігурації, набуваючи почерез сон та мрію опуклості й сили» 

[11, с. 708]. 

- У творах постає «світ уяви» [11, с. 604], різноманітні метаморфози 

завдяки складному колажуванню різноманітної, випадково перемішаної 

інформації, далекої від об’єктивної реальності. Сюрреалістичний колаж набуває 

особливого значення. На думку А. Білої, співпокладені в ньому об’єкти 

«починають взаємодіяти різними семами (мінімальними компонентами 

значень), створюючи складний значеннєвий вир, у якому унеможливлене 

остаточне до-творення образу, а смисл зависає десь поміж склеєними 

об’єктами, деформуючи їх до невпізнання» [43, с. 33]. 

- Сюрреалістам властиве занурення у світ архаїки, основи якої 

генетично закладені в підсвідомості кожного представника етносу. Це тяжіння 

до прапервісності, як його розуміє І. Дзюба, є намаганням людини майбутнього 

розвинути «раціо» через розростання «інтуїціо» – двох компонентів духовності. 

Літературознавець упевнений, що людство, відчуваючи небезпеку 

раціоналістичної однобічності, «інстинктивно “захищається” своїми поетами й 
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митцями, які “зберігають” і плекають у вселюдському духовному активі оті 

дорогоцінні елементи “наївної” почуттєвості й уяви, оту вічну свіжість 

людської емоційної істоти, включаючи їх у сучасний світогляд» [97, с. 6]. У 

сюрреалістичних творах постає надреальність, основою якої є пракультура, 

предковічна фольклорна стихія. Через фантастичні візії автори реконструюють 

звичаї, обряди, побут, обереги українців. 

- Твори сюрреалістів сповнені «дитинного здивування» [43, с. 35; 175, 

с. 55], «дитячої безпосередності» [210, с. 27; 96, с. 6] стосовно сприйняття світу. 

Не випадково Б.-І. Антонич в «Автопортреті» (збірка «Три перстені») 

позиціонує себе: «Я все – п’яний дітвак із сонцем у кишені». Читаючи його 

поезії, відчуваємо, що душа митця справді наповнена світлом, а життя він 

сприймає здивованими й допитливими очима «розсміяного і босого хлопчини з 

сонцем на плечах» [11, с. 134]. 

- Автор стає «транслятором» колективного несвідомого того етносу, до 

якого він належить. Вираження несвідомого, прихованого в глибинах людської 

психіки відбувається за допомогою техніки автоматичного письма. Згідно з 

дослідженнями психологів, під час сновидінь або в трансових станах людина 

розслаблена, тому її свідомість вимикається, натомість активізується 

підсвідомість. Те, що в реальному житті стримується, спиняється, 

переборюється, відкидається як другорядне під контролем розуму й несвідомо 

зберігається в резервуарах людської пам’яті, у візіях активізується й 

оприявнюється. Тому часто твори сюрреалістів позначені парадоксальністю. 

- Унаслідок занурення в позасвідоме буття краса виражається 

категорією дивовижного. А. Бретон, визначивши нові принципи художньої 

творчості, запевняв: «Дивовижне завжди прекрасне, прекрасне все дивовижне, 

прекрасне тільки те, що є дивовижним. У галузі літератури тільки дивовижне 

здатне запліднювати твори…» [59, с. 48]. 

- Поява дивовижних, фантазійних образів сновійної реальності з їхніми 

непередбачуваними метаморфозами й безкінечною низкою смислів. 
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Сюрреалістичні образи несподівані, спонтанні, складні, вони не є прямими 

відповідниками предметів і явищ реальності, а щоразу породжують новий 

ланцюг асоціацій, спонукаючи реципієнта до співтворчості з автором. 

А. Бретон наголошував, що «найсильнішим є образ, якому властивий найвищий 

ступінь випадковості та який найскладніше перекласти практичною мовою – 

<…> чи тому, що якийсь із його елементів дивним чином відсутній, чи тому, 

що він сенсаційний у своїй банальності <…>, чи тому, що має галюцинаційну 

природу, чи тому, що абстрактні явища маскує конкретністю (або навпаки)» 

[59, с. 66]. 

- Автоматичне мовлення сюрреалістичних творів передбачає потік слів, 

«фраз напівсну», здобутих у момент, коли розум «стає безвільним носієм 

пізнавального процесу, коли, будучи жертвою екстазу, він проникає в 

недоступні глибини дійсності» [11, с. 709]. У творах часто застосовується 

інверсія, що підтверджує спонтанність, невимушеність художнього вираження. 

Особливого значення набуває метафора, ускладнена заглибленням у сновидно-

вигадливі виміри підсвідомості. У сюрреалізмі метафора стає своєрідним 

«будівельним матеріалом суцільної поетичної фікції уявного світу, в якому речі 

сплітаються в нові функційні комплекси» [11, с. 708]. 

У шкільному вивченні пропонуємо застосувати таке визначення: 

Сюрреалізм – літературно-мистецький авангардний напрям, метою 

якого є показ дивовижності, викликаної візійністю й сновійністю пізнання 

світу, вираження колективного несвідомого, прихованого в глибинах людської 

психіки, засобами автоматичного письма, метафоричного мовлення. 

У 70–80-х роках ХХ ст. утвердився ще один значний напрям мистецтва – 

постмодернізм, теоретиками якого вважаються Р. Барт, Ж. Бодріяр, І. Гассан, 

Ж. Дерріда, Ж.-Ф. Ліотар, Р. Рорті, М. Фуко. Зокрема, Ж.-Ф. Ліотар дає 

визначення постмодерну як «стану культури після трансформацій, яких зазнали 

правила гри в науці, літературі та мистецтві» [252, с. 5]. Постмодерні зміни 

були зумовлені «кризою нарації», тобто єдиної наративної стратегії в науці, 
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художній творчості. З точки зору французького філософа, постмодернізм – це 

передусім недовіра до «метанарації» як пояснювальної системи будь-якого 

знання, що регламентувала і тоталітаризувала уявлення про реальність. 

Натомість у постмодерну добу відбувається розщеплення «великих історій» та 

заміна їх дрібнішими, локальними оповідями, котрі фіксують постіндустріальне 

світовідчуття. Літературному постмодернізму також притаманне відтворення 

«світу як хаосу, кризи віри, децентризму, нонфінальних нарацій» [259, с. 256]. 

Оскільки втрачено абсолютні істини, то кожен є носієм якоїсь частки 

загального знання. На цьому ґрунті постмодернізм плекає плюралістичну 

свідомість, що сприяє критичному перегляду традицій, зумовлює еклектику 

стилів, «світоглядовий і мистецький синкретизм» [348, с. 349]. Італійський 

письменник і літературознавець У. Еко стверджує: «Постмодернізм – це 

відповідь модернізму: якщо вже минуле неможливо знищити, бо це знищення 

веде до німоти, то його потрібно переосмислити, іронічно, без наївності» [140, 

с. 636]. Тому в постмодернізмі особливого значення набуває травестія, 

пародіювання здобутків попередньої літератури. Література постмодернізму, на 

думку Т. Гундорової, неоднозначна й багатоголоса, «не зводиться до одного 

великого наративу, але пишеться на маргінесах інших текстів і на кінцях чужих 

історій» [116, с. 9]. Найвідомішими письменниками-постмодерністами стали 

У. Еко, В. Єрофеєв, П. Зюскінд, К. Кізі, Х. Кортасар, М. Кундера, В. Пелевін, 

Т. Пінчон, О. Памук, Д. Фаулз та ін., в українській літературі цей напрям 

репрезентують Ю. Андрухович, Любко Дереш, В. Єшкілєв, С. Жадан, 

О. Забужко, Ю. Іздрик, О. Ірванець, В. Медвідь, Є. Пашковський, С. Процюк, 

О. Ульяненко, В. Цибулько та ін. 

Американський критик І. Гассан констатував, що «не дегуманізація 

мистецтва обходить нас зараз, а дегуманізація планети, кінець людини» [128, 

с. 21]. Світ постмодернізму пост-апокаліптичний, позначений абсурдністю, 

втратою духовності, оскільки не тільки перебуває в глибокій кризі, але й 

охоплений хаосом, зумовленим переживанням кінця світу, атомного 
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апокаліпсису, символами якого стали Гіросима та Наґасакі. Не випадково 

Т. Гундорова, М. Павлишин пов’язують розвиток українського постмодернізму 

з Чорнобильською катастрофою, що «проектує пост-апокаліптичний текст про 

відкладення кінця цивілізації, культури й людини в післяатомну добу» [116, 

с. 8]. Чорнобиль також прискорив руйнування пануючої ідеології, посіявши 

зерно сумнівів щодо величі найпотужнішої держави та прогресивності науково-

технічного розвитку. Р. Харчук твердить, що український постмодернізм постав 

як «опозиція до тоталітарного дискурсу й соцреалізму» [459, с. 24]. Людина 

відчула недовіру до абсолютної істини, позбулася «позитивної орієнтації, 

здатної відкрити перед нами якусь нову перспективу» [251, с. 58]. 

Досліджуючи феномен постмодернізму, Т. Денисова відзначила: «Світ і 

людина втратили зміст, залишилася лише какофонія сміху, фантасмагорія, 

чудернацька суміш трагічного й комічного, якась буфонада, фарс» [128, с. 20]. 

Більш влучно постмодерністські уявлення схарактеризував Ю. Андрухович: 

«…це там, де кожен із нас опинився сьогодні, це така обставина часу і місця, 

від якої нікуди нам не подітися, територія “поміж” і “всередині”, нікому-не-

належний міжцивілізаційний, але й понадцивілізаційний простір, <…> ущелина 

між тисячоліттями, це сміття всіх наших середмість, наша пам’ять, наша надія, 

наша самотність – ти залишаєшся наодинці з плутаними уривками, рядками, 

словами, з алкоголем, з гарячкою, зі сленгом і суржиком, з усіма мовами світу, з 

однією-єдиною мовою, тебе мордує любов, ненависть, жаль, секс, ти підлягаєш 

усім на світі людським хворобам і снам, думкам про смерть, про час і хаос, тобі 

щонайменше дві тисячі років…» [10]. 

У світі «після історії» людина зневірюється та байдужіє, вона знаходиться 

під тиском суспільних процесів глобалізації, інформатизації, зрештою масової 

культури, що впливає на нівеляцію її ціннісних орієнтирів. Технічний розвиток, 

як стверджує Ж.-Ф. Ліотар, більше не можна вважати прогресом: 

«…складається враження, що результати й плоди цього розвитку постійно 

дестабілізують людську сутність, як соціальну, так й індивідуальну <…>. Нині 
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людство опинилось у такому становищі, коли доводиться наздоганяти 

випереджаючий процес накопичення все нових і нових об’єктів практики й 

мислення» [251, с. 58]. Крім того, звільнившись від лещат будь-яких ідеологій і 

табу, людина не користується власною свободою задля пошуку втраченого 

сенсу. М. Бредбері, характеризуючи людину, зауважив: «…це всього лише 

актор на хиткій соціальній сцені, виконавець ролей, недовговічний лицедій, чия 

гра позбавлена глибини та змісту» [60, с. 377]. 

Постмодернізм в українській літературі досліджували Ю. Андрухович, 

Н. Білоцерківець, І. Бондар-Терещенко, Я. Голобородько, Т. Гундорова, 

Н. Зборовська, П. Іванишин, В. Пахаренко, О. Поліщук, І. Старовойт, Р. Харчук 

та ін. Їхні праці, а також зарубіжні дослідження, висловлювання сучасних 

письменників-постмодерністів дають можливість окреслити характерні риси 

напряму для створення методичної моделі його вивчення: 

- Утвердження ігрового принципу [259, с. 253] в мистецтві як 

провідного. У постмодернізмі вирізняють гру як принцип побудови художнього 

твору і як принцип художньої взаємодії з реципієнтом. Постмодерністська гра 

«позазмістовна», це «гра без правил» або «гра всіх правил» [385, с. 7]. Читання 

постмодерністських творів передбачає співтворчість читача й письменника, 

складання пазлів художніх фрагментів у картину вражень і відчуттів. 

- Змішування традиційних жанрів, «перелицьованих» автором: 

побутовий психологічний роман, роман-пастиш, притча, фантастична оповідь, 

байка, анекдот, елегія, детектив, казка тощо. Поширення есе [259, с. 255]. 

- Теми постмодерністських творів висвітлюють абсурдність буття, 

письменників приваблює його «зворотна перспектива, документальне 

безглуздя, миттєвий знімок динаміки нелінійних структур» [259, с. 255]. 

Постмодерністам властиве зображення «віртуальної реальності, реальності, що 

симулюється і в якої немає оригіналу» [385, с. 7]. У відтворенні художньої 

дійсності вони поєднують непоєднуване, розмивають межі інтелектуального й 
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масового, елітарного й кітчевого, сакрального й буденного. Явища дійсності 

моделюються в децентрованому просторі. 

- Твори пронизує суцільний скепсис. Іронія набуває «тотального за 

своєю масштабністю характеру» [223, с. 61] й стає формою естетичної гри. 

Іронічність, пародійність, пастиш націлені виявити примітив, штучність, 

абсурдність ідей та авторитетів, сформованих масовою культурою. 

- Автор, який «грає», автор-«трікстер» [378, с. 19]. Так, У. Еко 

обґрунтовує цікавість і важливість подвійної гри з оповідачем, яка полягає в 

маскуванні автора: «…я вдвічі збільшив число куліс та ширм, що 

відмежовували мене як реальну особу або мене як автора-оповідача від 

персонажів оповіді (у тому числі й від голосу оповідача)» [140, с. 617]. 

- Постмодерністи намагаються «уникати прямого зображення й 

репрезентації; відтворювати щось, але негативно; дозволяти побачити, 

забороняючи бачити; рухатися вперед, повторюючи» [116, с. 25]. Особливу 

роль у цьому, на думку Т. Гундорової, відіграє «естетичне відчуття прекрасного 

в поєднанні зі страхом, який виростає з того, що не можна охопити (у цілому і 

водночас) безмежну серію подій, могутність дикої природи, надмірність 

творчої уяви, атомний вибух» [116, с. 24]. 

- Герої постмодерних творів є частиною естетичної гри, вони, на думку 

Т. Гундорової, то одягають маску супергероя, то виявляють свідомість 

маргінала, намагаючись «приховати власну ідентичність», тобто це герої, «які 

мають переважно марґінальний соціальний статус і не вкладаються у рамки 

великого героя» [116, с. 106]. Дослідниця визначає їхні типи: мігранта-

безбатченка, поета-богему, філософа-самоука, відлюдника-мисливця, 

нарцисичну інтелектуалку та ін., наголошуючи на іронічній позиції, апелюванні 

до «Іншого», насамперед реалізованих у моделях поведінки. 

- Інтертекстуальність на всіх рівнях: сюжетно-композиційному, 

образному, мовному, версифікаційному тощо [259, с. 255]. Змішування рівнів 

мовлення, «розщеплений синтаксис», суржик, цитування. Словесні ігри, 
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стилізація, різноманіття мовних форм і жаргонів, «розмовна мова виконує роль 

свідчень, а мовний потік набуває форми екзистенційної тілесності» [116, с. 57]. 

Підсумовуючи сказане, сформулюємо визначення постмодернізму для 

шкільної практики: 

Постмодернізм – доба, стиль; літературно-мистецький напрям, 

представники якого іронічно переосмислюють мистецькі традиції, 

переглядають досвід модернізму з точки зору пост-апокаліптичного уявлення 

про світ, утверджуючи принцип естетичної гри: з масками автора й героя; 

інтертекстуальністю на сюжетно-композиційному, образному, мовному, 

версифікаційному рівнях; змішуванням жанрів, стилів; розмиванням меж між 

елітарним і кітчевим, сакральним і буденним. 

Отже, визначення структури літературних напрямів допоможе 

старшокласникам систематизувати й узагальнити складний теоретико-

літературний матеріал, а врахування конститутивних рис напрямів під час 

аналізу художнього твору відкриватиме нові можливості його прочитання та 

інтерпретації. Керуючись знаннями про великі стилі, словесник зможе 

розширити методичне забезпечення розв’язання ключових завдань літературної 

освіти, застосовувати нові методичні прийоми, конструювати інноваційні 

форми уроків, урізноманітнювати типи творів для розвитку усного й писемного 

мовлення учнів. 

 

1.2. Культурологічні та мистецтвознавчі засади 

1.2.1. Розвиток особистісного образу світу в процесі вивчення 

літературних напрямів 

Сучасна освіта є культуроцентричною, її завдання спрямовані на 

виховання національно свідомих особистостей зі стійкою громадянською 

позицією, системою морально-етичних цінностей, широким гуманістичним 

світоглядом. Література як явище мистецтва й галузь художньої культури 

містить величезний духовний потенціал, виражаючи світосприйняття людини 
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різних культурних епох і народів, тому повинна стати важливим чинником у 

формуванні «культурного модусу сучасного учня» [225], плекаючи його 

духовний світ. Під культурним модусом особистості Л. Крилова розуміє 

«певний тип входження учня в культуру, силу й слабкість його культурних 

реакцій, міру його активності в діалозі з нею, його внутрішню позицію до 

найвищих символічних та інтелектуальних форм культури» [225]. 

Визначальними для художньої культури, на думку філософів, є образи світу й 

людини, які втілюються мистецтвом, оскільки культура характеризує «процес 

символізації людиною своїх можливостей і сил» і виражається «як явище 

суспільного життя, як феномен духовного буття людини» [114, с. 294]. Тому, 

осмислюючи проблему формування культурного модусу сучасного учня, слід 

розширити його асоціативні горизонти, урахувати: інтелектуальний розвиток 

особистості; засвоєння нею художнього образу світу; здатність до діалогічної 

взаємодії з культурними взірцями; емоційно-ціннісне ставлення до світу; 

усвідомлення себе у світі; вироблення екзистенційної позиції. Основою 

культури учня є особистісний образ світу, в якому віддзеркалюється світ крізь 

призму національного світосприйняття. 

Поняття «образ світу» є універсальним, міжгалузевим. Ним 

послуговуються у філософії, історії, культурології, соціології, мистецтві, 

педагогіці, літературознавстві, мовознавстві та ін., оскільки образ світу 

відбитий у різних продуктах побутової та естетичної діяльності людини. 

Проблема цього феномену знайшла своє відображення у філософії, зокрема 

послуговуємося працями М. Гайдеґґера, К.-Ґ. Юнґа, К. Ясперса; у культурології 

про неї писав Г. Гачев; у лінгвістиці висвітлювали О. Кубрякова, 

В. Постовалова, Б. Серебренніков, у теоретико-літературних студіях – 

В. Халізєв; у психологічних – О. Леонтьєв, педагогічних – Ю. Бондаренко, 

Ж. Клименко; у соціології мистецтва – В. Жидков, К. Соколов, в естетиці – 

Ю. Борєв та ін. 
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Філософи дефініюють «картину світу» як «сукупність світоглядних знань 

про світ», «сукупність предметного змісту, яким володіє людина (К. Ясперс)» 

[445, с. 201]. У соціології мистецтва це «система образів», «відомостей про 

взаємовідношення людини з дійсністю: людини з природою, людини з 

суспільством, людини з іншою людиною і з самим собою» [152, c. 54]. Поняття 

«образ світу» та «картина світу» часто вживаються як синонімічні. На їх 

різницю вказує О. Леонтьєв: «Становленням образу світу в людини є його 

перехід за межі “безпосередньо чуттєвої картинки”. Образ не картинка!» [243, 

с. 261]. Таким чином психолог констатував статичність, сувору 

регламентованість, часово-просторову застиглість, предметність «картини», 

віддавши перевагу «образу» як рухливій системі значень і смислів, відкритій до 

засвоєння нових впливів. Педагоги І. Карпенко й О. Неживий стверджують, що 

образ світу формується «поступово, протягом усього життя людини, яка 

наповнює образ системою своїх значень (цінності, цілі, потреби і т. д.)», «образ 

виступає ієрархічною системою світоглядних елементів (погляди, переконання, 

ідеали, судження, оцінки, думки і т. д.)» [198, с. 211]. О. Леонтьєв обґрунтував 

теорію про чотири фізичних виміри, у яких перебуває людина, і п’ятий 

«квазівимір», у якому відкривається об’єктивний світ – своєрідне аксіологічне 

поле. Відтворення моделі реального світу у вигляді цілісного образу сприяє 

соціалізації особистості. У такому разі її дії, поведінка, спосіб життя 

регулюватимуться світоглядними категоріями. Отже, педагоги розуміють образ 

світу як динамічну, відкриту до змін і збагачення новими смислами з набуттям 

життєвого досвіду «систему поглядів, уявлень, відношень і оцінок, у яких народ 

і окремий індивід як активний суб’єкт його життєдіяльності відображає 

дійсність» [198, с. 211]. 

Мистецтво, а передусім література, що є носієм образу світу в художній 

інтерпретації, сприяє заповненню лакун життєвого досвіду. В. Жидков і 

К. Соколов назвали цей процес «соціокультурним моделюванням, під час якого 

й митець, і реципієнт безпосередньо беруть участь у створенні спільної картини 
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світу» [152, с. 260]. Дослідники визначили необмежені можливості мистецтва в 

експериментуванні з нормами та цінностями, які культивуються культурою 

людства, нації. Митець, утілюючи у творі своє світосприйняття й духовний 

досвід людства, дає можливість реципієнтові їх чуттєво пережити й 

«приміряти» до особистісного образу світу. 

На сучасному етапі розвитку освіти окремі питання філософії 

залучаються до змісту навчальних предметів загальноосвітньої школи. Не є 

винятком й українська література, у якій трансформується один із ракурсів 

цілісного бачення універсуму. Ефективність застосування філософських 

концептів у вивченні літератури обґрунтували Ю. Бондаренко (вивчення 

української літератури на філософсько-історичних засадах), А. Нагорна 

(застосування філософських джерел під час вивчення зарубіжної літератури в 

старших класах), Г. Токмань (методика проведення уроку – філософського 

дослідження). Не менш важливою є проблема розуміння та тлумачення учнями 

старших класів філософських уявлень про світ і людину в ньому під час 

вивчення літературних напрямів. 

За концепцією В. Дільтея, мистецтво покликане формувати духовні 

цінності, переживати їх, завдяки чому «відкривається перспектива бачення поза 

окремими явищами глибини буття» [253, с. 46]. Література, у сприйнятті 

філософа, постала «з перспективи історії ідей – як експресія “духу” часу або 

народу» [253, с. 52]. Водночас, як наголошує М. Гайдеґґер, «філософське 

дослідження онтологічних структур екзистенції (Dasein – тут-буття, існування) 

– це прагнення зробити ясним (прозорим) оте суще, яке запитує про буття» 

[253, с. 82]. Буттєвий контекст, у свою чергу, обумовлює філософську 

світоглядну категорію «людини-яка-перебуває-у-світі». Таким чином 

встановлюється зв’язок між філософською антропологією й естетикою 

художньої творчості митця, а відтак і всім літературно-мистецьким процесом. 

У «Теорії літератури» В. Халізєва образ світу детермінований такими 

категоріями, як «часово-просторові уявлення», «рух універсуму в часі», 



104 

«характер змін буття» [456, с. 24]. Далі відображаючись у свідомості автора, він 

трансформується в системі образів, символів, архетипів, мотивів тощо. 

Науковці визначають цей феномен ще й як «суб’єктивний образ об’єктивної 

реальності» [373, с. 21], що існує необ’єктивовано у свідомості, духовності 

людини й матеріалізується в життєдіяльності, передусім у мові, поведінці, 

творчості. 

У свідомості митців і відповідно в продуктах художньої діяльності 

оприявнюються загальнолюдські уявлення, точніше вони модифікуються під 

впливом національної культури, звичаїв, побуту. Ю. Бондаренко аргументовано 

розглянув «картину світу» в історичному вимірі, бо особистість невіддільна від 

історичної свідомості й народних традицій [55, с. 15]. Письменники виражали 

ідеї, суголосні конкретній історичній дійсності, через призму минулого й 

сучасного, спрямовуючи їх у майбутнє. 

Образ світу в уявленнях особистості набуває національних ознак. Це 

зумовлено тим, що він «складається в системі мови, мислення, світовідчуття, 

відображає історичний досвід конкретного народу, розвивається на його 

духовних цінностях» [198, с. 210]. Реконструкція образу світу за «відбитками» в 

тексті об’єктивує ціннісно-смисловий потенціал мистецтва слова. За теорією 

Г. Гачева, мистецькі твори різною мірою відображають національний погляд на 

світ. Причини такої закоріненості – у відповідності художньої «логіки» до 

«складу мислення»: «…якою “сіткою координат” етнос ловить світ і який 

космос (у давньому значенні слова: як побудова світу, світоустрій) 

вибудовується перед його очима. Цей особливий “поворот”, у якому постає 

буття кожного народу, – і становить національний образ світу» [87, с. 44]. А 

отже, уявлення особистості про світ формується з урахуванням національних 

поглядів, суджень, оцінок. 

Мистецький напрям розглядається в естетиці як інваріант художньої 

концепції світу. Дослідження філософії мистецтва дає підстави говорити про 

формування єдності культурних феноменів на суспільно-історичному тлі. 
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Такими складними системами художнього процесу, представленими спільними 

ідейно-художніми та світоглядно-естетичними категоріями, виявленими в низці 

визначних творів певної доби, є напрями. «Їх зміна, – слушно зазначив 

Ю. Борєв, – відтворює процес зміни художньої концепції світу, який 

виявляється через зміну типу структури художнього твору» [57, с. 361]. 

Безсумнівно, напрям як категорія абстрактна матеріалізується у творчості 

митців, яких об’єднують спільні естетичні принципи, тому твір є більш 

об’єктивною реальністю мистецтва. Водночас вивчення художнього твору 

може бути всебічним тільки за умови розкриття механізму зв’язку з 

типологічною художньо-образною системою. 

У дослідженні Ю. Борєва напрям характеризується як «система 

концептуальних ідей про світ і людину та стилістичних особливостей, стійких 

для цілого історичного періоду й цілої групи митців; система, яка може 

змінюватися тільки разом зі зміною історичної дійсності» [57, с. 359]. 

Онтологічний характер мистецьких напрямів пояснює їх зміну залежно від 

формування нових уявлень про світ і людину в ньому. Зокрема, В. Халізєв 

відзначає: «Найважливішу, неодмінно домінуючу “надтему” мистецтва та 

літератури складає людина в різних її іпостасях» [456, с. 67]. Кожна доба 

формує особливі суспільні й духовні імперативи, що відображають зміни 

світовідчуття, світосприйняття, засад мислення різних поколінь. Найповніше 

діалектику літератури стосовно світу й людини в ньому виражено в естетиці 

мистецьких напрямів. Митці бароко зображували світ на основі контрастів, 

передаючи його мінливість, химерність, загадковість. У цьому світі людина 

була сповнена суперечностей, тривог, існування її вважалося марнотним. Із 

розвитком монархії та зміцненням абсолютизму з’явилося усвідомлення 

суворого обмеження державним устроєм. Людина стала частиною суспільства, 

де індивідуальне підпорядковується обов’язку, а почуття – розумові. Таке 

світовідчуття було характерне для класицизму. Романтики побачили світ у 

річищі історизму, буття для них постало динамічною єдністю, що сприймається 
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завдяки емоційним імпульсам. У романтичному характері домінує чутливість, 

зв’язок з історією, духом історичної доби. У добу реалізму світ детермінований 

соціальними законами, від яких залежить і людина. Натомість модернізм із 

властивими йому психологізмом, суб’єктивізмом, інтуїтивізмом був 

спрямований на пізнання внутрішнього світу особистості, здатної осягнути 

вищі істини, духовні цінності. В уявленнях постмодерністів світ, навпаки, 

втратив моральні орієнтири, гармонію, зміст, перетворився на хаос із його 

фантасмагорією, фарсом, буфонадою, карнавалом, грою. Постмодерна людина 

живе теперішнім, утрачає мету, вона іронічна й скептична. У мистецтві такі 

зміни зумовлюють виникнення неповторної художньо-образної системи, у 

літературі конституюються нові риси поетики (теми, ідеї, жанри, ейдоси тощо), 

підживлюючи розвиток літературного напряму. 

Визначені складники світосприйняття є спільними для європейського 

мистецтва, а напрям постає категорією міжнаціональною (Ю. Борєв, 

Д. Наливайко, В. Пахаренко, Д. Чижевський), але, «будучи спеціально 

сфокусованим, він фіксує свої національні варіації» [57, с. 359]. Яскравим 

виявом цього є бароко з його національними варіантами: італійським 

марінізмом, іспанським ґонґоризмом, українським козацьким бароко. В Україні 

цей напрям формувався в добу становлення, розквіту та занепаду Козацької 

держави, тож і естетика творів була позначена рисами козацької культури. У 

них вирізнилися образ козацтва – оборонця суверенності, мотиви мандрівки, 

визвольної війни, духовність козацької спільноти. Відомо чимало 

архітектурних споруд і творів живопису, графіки, створених на замовлення 

гетьманів чи козацької старшини. До того ж численні представники козацтва 

виявили здатність до творення самобутніх художніх цінностей: будували 

собори, оздоблювали іконостаси, писали твори. Як бачимо, естетика напряму 

відображає історичний досвід, духовні цінності народу. Отже, ознайомлюючись 

на уроках української літератури у 9 класі з козацьким літературним бароко (та 

національними особливостями інших літературних напрямів у старших класах), 
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учні засвоюватимуть світ через його національний образ, який зберігає сугестію 

енергії національної культури, духовної самобутності українського народу. 

Вивчаючи літературні напрями, юнацтво усвідомлює, що кожній 

історичній добі властиві особливі естетичні критерії, які впливали на світогляд 

митця й прямо чи опосередковано виражалися в його творах новою 

проблематикою, жанровими формами, художніми засобами. Протягом життя 

особистість засвоює смислове поле значень, морально-етичні, естетичні, 

духовні цінності, визначає ідеали, формує погляди, переконання, тобто активно 

будує власну життєву позицію. Для такого досвіду, безумовно, важливим має 

стати формування уявлень про світ і місце людини в ньому. Значення освоєння 

образу світу для особистості науковці порівнюють «із мапою, яка орієнтує 

людину в житті, з компасом, який указує напрямок руху, з приладами, які 

посилюють його органи чуття» [152, с. 60]. Водночас засвоєння національного 

образу світу допоможе учневі співвіднести себе з цілісним національним 

організмом, збагнути своє духовне «я», сприятиме розвитку національної 

самосвідомості, виробленню почуття національної гідності, самоповаги. 

Уведення до шкільної програми з української літератури мистецьких 

напрямів сприяє розширенню меж діалогу «читач-твір», світогляду, ціннісно-

смислового простору сучасних учнів, які, уявляючи літературно-мистецький 

процес у цілісності, мають змогу побачити єдність минулого та сучасного, 

діалектику вічного та минущого. 

У зв’язку з цим заслуговує на увагу тлумачення герменевтики стилю 

С. Квіта, згідно з яким: 

- герменевтичний феномен пов’язаний з людиною й культурою, він 

задовольняє потребу людини в розумінні довколишнього світу, що складається 

з відповідей на питання, які перед нею постають або які вона сама собі ставить; 

- людина розуміє культуру через звичайну людську історію, що 

розповідають одні люди про інших; 
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- цілісність культури є найважливішою умовою внутрішньої 

комфортності людини; 

- постає необхідність занурення в культуру як власний світ [199, с. 10–11]. 

Вивчення великих стилів у широкому культурологічному та мистецькому 

контексті зумовлює аксіологічну значущість, що полягає в пізнанні вітчизняної 

й світової культури сучасного суспільства й віддалених у часі епох. 

Органічність різновекторної взаємодії людини з дійсністю забезпечується її 

діяльністю, вчинками, здатністю до творчості. Мистецтво ж «як гарант 

сприйняття світу в його цілісності, зберігач цілісності особистості, цілісності 

культури й життєвого досвіду людства» [57, с. 106] має здатність не тільки 

відтворювати образ світу, а й моделювати діяльність особистості. Категорія 

«образ світу» має ціннісно-смислову основу, тому засвоєння її через художні 

твори, естетику літературних напрямів не тільки активізуватиме вироблення в 

учнів навичок якісного стильового аналізу, а й формуватиме їхню життєву 

позицію, забезпечить духовний та естетичний розвиток. 

 

1.2.2. Засвоєння художнього образу світу, відтвореного засобами 

різних мистецтв 

Проблема вивчення літератури на діалектико-естетичних засадах 

актуалізує впровадження в шкільну практику міжвидових аналогій у мистецтві, 

виокремлених однією з галузей компаративістики – інтермедіальними студіями. 

Традиція зіставлення різних мистецтв триває з античності. Аристотель у 

«Поетиці» обґрунтував міметичну природу словесного мистецтва на основі 

подібності наслідування в музиці, поезії, пластичних мистецтвах, що 

послуговуються різними засобами зображення: «ритмом, словом» / «фарбами, 

формами» [14, с. 112]. Порівняння поезії з живописом образно зафіксовані 

Горацієм у посланні до Пісонів «Поетичне мистецтво»: «…вірш до картини 

подібний» [107, с. 222]. 
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В історичному розвитку спостерігаються зміщення домінантної ролі 

окремих мистецтв. Так, у добу Просвітництва зв’язки літератури та 

образотворчого мистецтва були обґрунтовані Ґ.-Е. Лессінґом у «Лаокооні» 

правилом «про єдність мальовничих епітетів і про сукупність в описі 

матеріальних речей» [245, с. 160]. Положення цього трактату спрямовані на 

виявлення в різних мистецтвах «діалектики спільного й специфічного» на 

рівнях «світогляду, семантики, матеріалу, виражальних засобів» [306, с. 12]. У 

добу романтизму посилилася увага до музики, бо саме в ній «найповніше 

виражалося емоційне життя людини, вивільнене з рамок класицистичного 

культу розуму» [64, с. 285]. Не випадково в «Лекціях з естетики»  

Ґ.-В.-Ф. Геґель схарактеризував музику в центрі «романтичних мистецтв», 

символічно вказуючи на «перехід від абстрактної просторової чуттєвості 

живопису до абстрактної духовності поезії» [88, с. 94]. Він визначив три форми 

мистецтва (символічну, класичну, романтичну), які нині можна співвіднести з 

великими стилями, помітив зміну ієрархії в системі мистецтв відповідно до цих 

форм: «Символічне мистецтво досягає своєї найбільш адекватної дійсності й 

найбільшого розповсюдження в архітектурі. <…> Навпаки, для класичної 

художньої форми безумовною реальністю є скульптура. <…> Насамкінець, 

романтична форма мистецтва оволодіває живописним і музичним вираженням 

у їх самостійності й безумовності, так само як і поетичне зображення» [88, 

с. 95–96]. Висновки німецького мислителя підтверджують необхідність 

установлення під час вивчення літератури співвідношень із живописом, 

музикою, пластичними видами мистецтва. Такий підхід сприятиме розумінню 

складної системи художньої творчості, цілісності зартикульованого нею образу 

світу. 

Розглядаючи зв’язки та взаємодію живопису, музики й поезії,  

Ґ.-В.-Ф. Геґель відзначив універсальність останньої, її здатність виражати 

духовний зміст відповідно до всіх стилів, об’єднуючи можливості живопису й 

музики, просторові та часові характеристики: «Поезія відповідає всім формам 
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прекрасного (символічній, класичній, романтичній. – Л. Н.) і позначується на 

них усіх, оскільки її справжньою стихією є художня фантазія, необхідна для 

створення краси, якою б не була форма останньої» [88, с. 96]. У дослідженнях з 

естетики відзначається літературоцентричність мистецтва. Ю. Борєв, 

ураховуючи вербальну основу художньої культури, указав на системотвірний 

вплив літератури, розпросторення її на інші мистецтва, концептуальну роль у 

сприйнятті художніх образів, створених засобами інших мистецтв [57, с. 314]. 

Тут ідеться про рецепцію, яка передбачає високу читацьку культуру, вміння 

побачити смислову художню єдність, порівняти мистецькі явища. Провідна 

роль літератури в мистецтві обумовлюється тим, що в її вербальній формі 

виражається художня концепція, спільна для творів живопису, музики, 

архітектури, скульптури, театру, кіно тощо. Універсальність художньої мови 

літератури закцентував Д. Наливайко, визначаючи особливу природу 

літературно-художнього образу, «що злютовує в органічну єдність чуттєво-

емоційні, пластично-живописні й когнітивно-епістемологічні елементи» [306, 

с. 21]. Літературознавець указав на широке поле взаємодії літератури й інших 

видів мистецтва, підставою для чого є образна метамова: «Так, архітектоніка, 

метафори та символи, поетика й риторика літературного твору виражаються у 

слові, але воднораз вони несуть і надсловесний, “метафізичний” зміст, що 

виявляє гомогенність з мовою інших мистецтв, семантико-художні 

відповідності й співвідношення з їх образами й символами, метафорикою й 

риторикою, котрі артикулюються іншими виражальними засобами, 

іманентними цим мистецтвам» [306, с. 19]. 

Ураховуючи здобутки семіотики, В. Будний та М. Ільницький дійшли 

слушного висновку, що «мови різних мистецтв є знаковими системами 

(кодами), які взаємодіють та перетинаються в різних аспектах і творять 

спільний мультимедійний простір» [64, с. 291]. Саме значення 

«мультимедійності» вчені розглядають як «узгоджене поєднання в єдиному 

ансамблі двох або більше медій, які одночасно сприймаються різними органами 
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відчуттів» [64, с. 292], де «медії» розуміються не лише як «засоби масової 

комунікації», а передусім як «специфічні знакові системи різних мистецтв, які є 

каналами передачі образної “інформації”» [64, с. 291–292]. 

У методиці навчання літератури широко застосовується інтеграція 

мистецтв. Більшою мірою її мета полягає в ілюстрації образу, його 

характеристиці або створенні настрою, бо у взаємодії з іншими мистецтвами, за 

спостереженнями В. Маранцмана, література «швидше знайде шлях до серця 

учня, розбудить його думку, пожвавить уяву, схвилює його почуття» [269, 

с. 167]. Однак беремо до уваги й методичні зауваження про те, що «суміжні 

мистецтва під час аналізу літературного твору можуть викликати не тільки 

емоційні, але й логічні імпульси» [269, с. 169]. Під час вивчення літературних 

напрямів засобами образотворчих мистецтв візуалізуються складні теоретичні 

абстракції, пов’язані з розумінням стильових рис. 

Актуалізуючи в методиці вивчення літературних напрямів міжмистецькі 

зв’язки, спираємося на дослідження С. Жили, яка розробила дидактичні засади 

літературної освіти засобами різних мистецтв. Повнота сприйняття твору 

мистецтва, на її думку, «залежить від єдності його інтелектуального розуміння 

та емоційного переживання» [153, с. 212]. Закликаючи вчителів створювати 

уроки за законами мистецтва, учена-методист акцентує увагу на змістовій та 

емоційній домінанті художнього матеріалу. Наприклад, застосування музики 

Л. Бетховена на уроці вивчення «Патетичної сонати» М. Куліша забезпечує 

відчуття сильних емоцій любові й ненависті, обурення й гніву, підкреслює 

експресивність літературного твору. Значної уваги С. Жила надає 

«перекодуванню» твору мистецтва з однієї знакової системи в іншу, особливо 

«перекладу» літературних творів мовою театру, кіно, художнього телебачення 

[153, с. 52]. Засобами кіномистецтва з урахуванням кінокритики дослідниця 

пропонує вивчати елементи експресіонізму О. Довженка, імпресіонізму 

М. Коцюбинського. Така методика обґрунтована важливістю формування 

асоціативного мислення в процесі пізнання літературного тексту на тлі 
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кінокартин, графічних полотен тощо, коли при виявленні аналогій акцент 

робиться на мову того мистецтва, яким найкраще володіє учень. 

Поділяємо думку С. Жили про те, що сприйняття змісту художнього 

твору залежить і від розуміння його форми, зумовленої певною стильовою 

моделлю. Твори, які належать до символізму, сюрреалізму, постмодернізму та 

інших стилів з властивими їм «дискретністю» зображення, «нереферентністю», 

«симультанністю» й «розмитістю» вираження [153, с. 48–49], викликають 

складність розшифрування їхнього художнього коду. Отож пошук ефективних 

засобів сприйняття й витлумачення літературних творів, позначених яскравими 

рисами певного літературного напряму, наштовхує на думку про застосування в 

шкільному аналізі семіотичних кодів відповідних мистецтв (живопису, музики, 

архітектури тощо), дослідження творчого перенесення їхніх художніх засобів у 

літературу. 

Уведення до шкільної практики міжвидових аналогій у мистецтві під час 

вивчення літературних напрямів запровадимо відповідно до проблематики 

інтермедіальних досліджень сучасної компаративістики: «відповідність 

мистецтв, їхня взаємодія і синтез» [64, с. 286]. 

Важливими для створюваної методики видаються міркування Х. Ортеґи-і-

Ґассета про те, що кожна історична доба постає цілісним культурним 

організмом у найрізноманітніших своїх проявах: «Те саме натхнення, той самий 

біологічний ритм пульсують у різних видах мистецтва. Сам про те не відаючи, 

молодий музикант прагне звуками реалізувати ті ж естетичні цінності, що і 

його колеги-сучасники – маляр, поет, драматург» [337, с. 239]. Єдність 

естетичної чуттєвості дає можливість «музиканту “почути” свою епоху, 

художнику “побачити” її, дизайнеру засвоїти її “конструктивність”, оператору – 

її “фотогеничність” тощо» [72, с. 22], – стверджує В. Тасалов. Словесникові 

потрібно продемонструвати втілену різними засобами естетичну концепцію 

мистецького напряму прикладами з архітектури, скульптури, музики, 

живопису, кіно, театру, бо «повна художня картина світу не може 
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відтворюватися засобами одного будь-якого мистецтва» [72, с. 9]. Наприклад, 

реалістичну об’єктивність, достовірність, детальність зображення слід 

проілюструвати уривками з повістей І. Нечуя-Левицького, картинами 

М. Пимоненка; імпресіоністичну фрагментарність, враженнєвість – музичними 

імпресіями К. Дебюссі, М. Равеля, літературними імпресіями К. Гамсуна, 

М. Коцюбинського, малярськими імпресіями К. Моне, П.-О. Ренуара, 

М. Бурачека та О. Мурашка; художнє вираження емоцій «на межі» – 

літературною експресією М. Куліша, театральною експресією Л. Курбаса, 

малярською експресією Е. Мунка, О. Новаківського; футуристичну агресивну 

урбаністичність – образами міста в поезіях М. Семенка, живописі 

О. Богомазова, О. Екстер, Н. Гончарової, музичній футуристичній какофонії; 

сюрреалістичну казковість – дивовижними образами поезій Б.-І. Антонича, 

В. Голобородька, картинами Е. Андієвської, С. Далі, спорудами архітектора 

А. Ґауді; постмодерністську іронічну гру – деконструктивним архітектурним 

дизайном, цитуванням у графіці, фотомистецтві, малярстві, літературною 

інтертекстуальністю тощо. 

Д. Наливайко справедливо ствердив: «Мистецтва різняться і за своїм 

“будівельним матеріалом”, і за структурою художньої мови, але в кожну епоху 

вони створюють ансамбль, якому властива спільна векторність руху, спільні 

закономірності й інтенції як на епістеміологічному, так і на естетико-

художньому рівні» [306, с. 19]. На думку компаративіста, об’єднувальне 

духовне начало акумулюється в художньому стилі, визначеному в «сенсі 

універсальної категорії художньої творчості, що охоплює всі її складові – 

світосприйняття, семантику, поетику» [306, с. 19]. Найяскравішим зразком 

такого мистецького ансамблю є український бароковий собор, де кожна 

складова – архітектурна споруда, скульптура, ліпнина, живопис, різьблення, 

музика, поезія – відігравали непересічне значення з притаманними їм 

вибагливістю, примхливістю, мальовничістю, химерністю. Пояснимо учням, що 

у створенні цього духовного й мистецького феномену об’єднано зусилля 
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архітекторів, скульпторів, художників, композиторів, різьбярів, письменників. 

Фрескові розписи на біблійні теми, ікони, вишукано обрамлені сницарським 

різьбленням, є органічним продовженням архітектурної техніки з розкішною 

красою її форм. Доповнює ансамбль партесний (багатоголосий) спів, 

довершений у високому духовному звучанні. Під час вивчення естетики бароко 

важливо проілюструвати таку взаємодію різних мистецтв у мультимедійному 

просторі культури. Крім того, бароковий ансамбль собору відігравав важливу 

роль у житті тогочасної людини, яка в пошуках вічних істин і себе самої 

зверталася до Бога. Одухотворити людину, піднести її до висот вічного й 

нетлінного намагалися й барокові поети, створюючи поетичні твори 

релігійного характеру. 

Художній синтез, таким чином, виявляється як «поєднання тематичних і 

формальних елементів різних мистецтв у межах одного з них» [64, с. 217]. У 

порівняльному літературознавстві наводять приклади: поетична графіка, 

поезомалярство; кіноповість, кіноновела тощо. «Синтетичними» вважаються 

театр, кіно, перформенс. Прикладами синтезу мистецтв для шкільної практики 

можуть слугувати барокові літературні видання, оздоблені декоративними 

прикрасами, ілюстровані графікою, малюнками; гравіровані панегірики, що 

відтискалися на папері й прикрашали тогочасні книги. Заслуговує на увагу й 

поєднання літератури та живопису у творчості футуристів, які в пошуках нових 

форм і засобів виразності намагалися синтезувати візуальне й вербальне за 

принципом симультанності, експериментували графікою віршів, 

типографськими шрифтами. 

Не менш цікавим прикладом стильових міжмистецьких порівнянь є 

візуалізація стилю художнього мовлення літературного твору, що осягається в 

поєднанні мистецтв під час перегляду українського поетичного кіно. 

Актуальність такої інтеграції на уроці української літератури пояснюється ще й 

тим, що засобами мистецтв формується образ світу особистості, а синергетична 

взаємодія літератури, живопису, графіки, музики, кіно, театру тощо якнайкраще 
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сприяє його цілісності. Польський кінознавець Я. Ґазда писав: «Такі фільми, як 

“Тіні забутих предків”, “Вечір на Івана Купала” та “Камінний хрест”, треба 

дивитися кілька разів, треба до них повертатися. З тієї причини, з якої 

повертаємося до гарної поезії, гарної музики, гарного малярства <…> в цих 

трьох відкриваємо щось, що є спільне для поезії, малярства і музики. Чудова 

візуальність, зображення, які не тільки споглядаєш, а й передовсім відчуваєш, 

ритмізований рух зображень і звуків: синтез – властивий виключно кіно – 

цінностей малярських і музичних, з яких у результаті народжується автентична 

поезія» [355, с. 93]. 

Компаративісти пояснюють своєрідність кожної доби характером 

міжмистецької взаємодії [64, с. 289]. Д. Наливайко підкреслив, що творчі 

взаємовпливи літератури та інших мистецтв у різних художніх напрямах 

неоднакові: опиняючись на чільному місці, якесь із мистецтв відіграє провідну 

роль у формуванні естетики напряму, впливаючи на інші мистецтва, 

«активізуючи в них близькі їм тенденції й структури художнього мислення та 

творчості» [306, с. 20]. Таким чином твори різних мистецтв, у залежності від 

характеру впливу, набувають рис «скульптурності», «архітектурності», 

«музичності», «живописності», «театральності», «літературності». Однак 

пластичність у літературі бароко й постмодернізму, музичність літературного 

романтизму й символізму, риси образотворчості в літературній імпресії та 

експресії виявляються по-різному, на що потрібно звернути увагу 

старшокласників. Вивчаючи барокову літературу, відзначимо вплив пластичних 

мистецтв – скульптури та архітектури. Старовинні собори вражають химерною 

красою декоративних прикрас, вибагливих форм стін, вікон, порталів. 

Архітектурні форми передають рух, пластичність, масив споруди 

ускладнюється, підсилюючи гру світлотіней, розширюючи просторові 

уявлення. Формальну вибагливість творчо засвоєно в літературних творах 

розгорнутою метафорикою фраз, мистецькою грою зі словом та формою. 

Традиції розкішного декорування живопису та архітектури продовжували 
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вишуканими орнаментами та гравюрами на сторінках книг, мереживом 

метафор, емблем, символів у літературі. Архітектурна емблематичність набула 

поширення в гербових зображеннях, емблематичних віршах. Тяжіння до 

наочності виявилося в літературі в предметній реалізації алегорій, утіленні 

абстракцій у зримій формі. 

Вивчаючи класицизм, зауважимо, що в цю добу провідне місце посів 

театр, який гармонійно синтезував словесне, пластичне, музичне, 

хореографічне, образотворче мистецтва. На сцені «можна було якнайпотужніше 

представити протистояння розуму і почуття, обов’язку і кохання, доповнюючи 

це драматичною грою, переживаннями та відчуттями акторів» [248, с. 44]. 

Романтизм плекав культ музики, речники цього напряму проголосили її 

«найромантичнішим з усіх мистецтв» [256, с. 181], що «пробуджує дух» [256, 

с. 178] і відкриває світ «неосяжного й безмежного» [256, с. 182]. Пояснюємо 

учням прагнення романтиків до «перекодування художньої мови музики» у 

словесне мистецтво [306, с. 26] з актуалізацією рис музичності в літературі: 

запозичення жанрів пісні, романсу, ноктюрна, симфонії; увага до звукопису, 

застосування алітерацій, асонансів, рефренів; наслідування природи чуттєвості. 

Реалізм мав «літературоцентричний характер» [64, с. 298]. Тому, застосовуючи 

інтеграцію різних мистецтв під час вивчення цього напряму, вкажемо на 

«олітературнення» [306, с. 25] живопису й музики, розглянемо реалістичні 

картини М. Пимоненка, І. Рєпіна, О. Сластьона, зосередимо увагу на творчо 

втілених художниками властивостях літератури «розповідати», відзначимо 

тяжіння до сюжетності й соціальної аналітичності. 

У добу модернізму активізувався процес узаємопроникнення мистецтв, 

перенесення художніх засобів одного мистецтва в інше. Наприклад, техніку 

імпресіоністичного живопису, спрямовану на відтворення миттєвих вражень з 

їх суб’єктивністю, було перенесено в літературу. Важливо пояснити 

старшокласникам, що прозовим творам, як і живопису, стали притаманні 

пленерність, фрагментарність, мозаїчність. Аналізуючи імпресіоністичні 
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пейзажі, описи інтер’єрів, портрети героїв, старшокласники зрозуміють, що 

художні складники тексту втратили описовість, їх визначають душевні стани, 

переживання, настрої, відчуття. Організувальним компонентом твору є плин 

вражень замість зовнішньої подієвості. У літературі з’являються такі жанри 

образотворчого мистецтва, як акварель, етюд. 

Експресивність образотворчого зображення притаманна й літературному 

експресіонізму. Важливість порівняння експресії в малярському та 

літературному творах підтверджується мистецтвознавчою думкою про те, що 

роботи художника-експресіоніста «належать саме до тієї категорії, перед якою 

кінчається байдужість і починається глибоке переконання, що спирається на 

сильне і пережите естетичне зворушення» [338, с. 17]. Ці слова співзвучні 

одному з важливих завдань уроку-експресії – надати можливість учням відчути 

потужність емоційного вираження в творах, позначених експресіонізмом. 

Натомість символізм, визрівши в традиціях романтизму, наслідував його 

тяжіння до виражальних засобів музики. Це зумовлено увагою митців до 

чуттєвої сфери, їхнім прагненням вивільнити в художній творчості емоційно-

інтуїтивний потенціал. Як зазначає Д. Наливайко, у поезії символістів 

«відбувається зміщення з функції оповідно-інформативної до функції 

евокативно-сугестивної, тобто до викликання та навіювання образів і уявлень, 

настроїв і душевних станів» [306, с. 30–31]. Мова символізму набуває рис 

музикальності: «…слова стають своєрідними сигналами відчуттів та вражень і 

прагнуть їхнього сприймання на кшталт музичних звуків і акордів» [306, с. 31]. 

З курсу світової літератури старшокласники пригадають поезію П. Верлена 

«Поетичне мистецтво», у якій поет закликає «скрутити хребет риториці» й 

надати музикальності художньому слову, виражаючи світовідчуття, стан душі, 

емоції: 

Так музики всякчас і знов! 

Щоб вірш твій завше був крилатий, 

Щоб душу поривав – шукати 
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Нову блакить, нову любов. 

«Музикальна інтенційність» [306, с. 31] була властива й українським 

символістам. М. Вороний визначив ґенезу й процес своєї поетичної творчості 

таким чином: «Почав писати з такого ж побудження, з якого люди починають 

співати. От почуваю собі якийсь мрійний настрій, якусь ритмічну 

розгойданість, причому виразно відчуваю, що в усі щось дзвенить. Що напишу 

– не знаю, бо в голові проносяться лише якісь уривки образів і мелькають, 

об’єднуючись у вирази, окремі слова – здебільшого це одно чи два, три слова, 

але найважніші, наймиліші, що здаються дуже гарними (красивими). Це 

початок, основа, до якої почнуть чіплятися інші слова і т. д. Найважніше, щоб в 

усі задзвеніло – тоді хочеться складати і йде легко. <…> Виходить, що я 

починав не так од образу, як од звука. І дійсно, – мелос, спершу примітивний, 

далі технічно все більше ускладнений, був джерелом моєї пісні-вірша» [83, 

с. 605]. 

Підсумовуючи сказане, пропонуємо під час вивчення літературних 

напрямів застосувати інтермедіальні дослідження, у яких аналіз художнього 

тексту здійснюватиметься відповідно до семіотичних кодів різних видів 

мистецтва з метою вирізнення в стильовій організації та образних структурах 

міжмистецьких впливів. Літературі має приділятися найбільша увага, 

незалежно від того, чи зазнає вона впливу інших мистецтв, чи сама чинить 

впливи. Перевагу слід віддати вивершеному в ієрархії мистецтв виду, на 

прикладі якого пояснюємо особливості естетики напряму та процесу 

художнього пізнання й відображення. Порівняння необхідно здійснювати в 

межах національного та світового мистецтва. 

Вивчення літератури у взаємодії та міжмистецьких зв’язках з 

архітектурою, скульптурою, живописом, графікою, музикою, театром, кіно 

відкриває широкі можливості освоєння художнього образу світу з різних 

джерел. Побачити цей феномен у динаміці його мистецьких проекцій, зробити 

порівняльно-типологічні узагальнення, сформувати уявлення учнів про художні 
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етапи розвитку літератури в системі мистецтв можна, спостерігаючи аналогії та 

взаємопроникнення на рівні естетики напрямів, бо тенденції взаємодії та 

«кореспонденції» кодів мистецтв у літературу особливо відчутні на стильовому 

рівні. Отже, за умови вмілого застосування вчителем-словесником 

міжмистецьких порівнянь у процесі вивчення стилів бароко, класицизму, 

романтизму, реалізму, напрямів модернізму, постмодернізму, учень зможе не 

тільки побачити нові грані й властивості літературного твору, відчути його 

поліфонію, а й ознайомитися з найвагомішим культурним надбанням певної 

доби та виявити спільні засади художнього мислення, засвоїти художній образ 

світу, що важливо для розвитку естетичного досвіду школяра, виховання його 

як духовно багатої особистості. 

 

1.3. Психолого-педагогічні парадигмальні засади 

1.3.1. Психолого-педагогічні механізми засвоєння понять 

теоретичного блоку «літературні напрями» 

Кожний предмет оперує системою конститувальних понять, які 

визначають певні закономірності сприймання й осмислення навчального 

матеріалу. У літературному розвитку старшокласників, як слушно вважає 

Л. Жабицька, важливими є літературознавчі знання й передусім вивчення 

стилю письменника та літературної школи. Їх непересічність психолог бачить у 

створенні необхідного контексту сприйняття, що пробуджує й спрямовує 

читацькі асоціації, розвиває естетичне бачення [150, с. 35]. Методисти впевнені, 

що вивчення теорії літератури допомагає орієнтуватися в художньому просторі, 

«розуміти специфіку, умовність мистецтва», сприяє «виробленню принципів 

оцінки літературних явищ», «формуванню естетичних смаків» [36, с. 6]. Такими 

поняттями є й літературні напрями, які за умови успішного засвоєння стануть 

орієнтирами у світі мистецтва. 

У пропонованій методиці враховуватимемо особливості розвитку 

когнітивної та мотиваційної сфер особистості в період ранньої юності. 
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Понятійне мислення в достатньо сформованому вигляді виявляється вже в 

старших підлітків. У цьому віці наявні здатності особистості до самостійного 

узагальнення об’єктивних знань, аналізу й синтезу, активізується абстрактне 

мислення, довільна увага, логічна пам’ять. Ці процеси інтенсифікуються в 

ранній юності. Психологи спостерігають якісний стрибок в абстрактно-

логічному мисленні, появу нових інтелектуальних якостей, спрямованих не 

тільки на засвоєння інформації, а й на виявлення ініціативи, творчих 

здібностей. І. Кон упевнений, що молодь віддає перевагу абстрактним 

розмірковуванням, тому теоретизування стає найулюбленішою 

інтелектуальною грою [216, с. 72]. 

Засвоєння важливих теоретико-літературних понять зумовлює 

необхідність розглянути психолого-педагогічні особливості їх утворення та 

розвитку в період старшого підліткового віку та ранньої юності. Важливого 

значення надаємо таким висновкам Л. Виготського: «Поняття – не просто 

сукупність асоціативних зв’язків, що засвоюються за допомогою пам’яті, не 

автоматична розумова навичка, а складний і справжній акт мислення, яким не 

можна оволодіти за допомогою простого заучування, але який неодмінно 

потребує, щоб думка дитини піднялася у своєму внутрішньому розвитку на 

вищий рівень для того, щоб поняття могло виникнути у свідомості» [73, с. 389]. 

Традиційні методи вивчення понять, на думку психолога, складають дві групи: 

1. Метод визначення, тобто використання готових понять, утворених за 

допомогою словесного окреслення їхнього змісту. 

2. Методи дослідження абстракції, що націлені вивчити психічні 

функції та процеси, покладені в основу утворення понять, засвоєння наочного 

досліду, з якого народжуються поняття. Такий підхід змушує визначити 

загальну рису в низці конкретних вражень, абстрагувати цю ознаку в процесі 

сприйняття, зробивши узагальнення [74, с. 340–341]. 

У шкільній практиці застосовуються обидві групи методів, але частіше 

методи визначення, хоч кожному з них бракує універсальності. Користуючись 
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готовими дефініціями, учителі спонукають учнів до репродуктивного 

відтворення знань, чим тренують пам’ять, мовлення, але не активізують 

мислення. Крім того, якість сучасної освіти визначається компетентністю учнів, 

тим, як вони розуміють засвоюваний матеріал, що переживають у процесі 

навчання, які шляхи здобуття навчального досвіду обирають, чи успішні в 

досягненні результатів.  

Засвоєння наукових понять психологи та педагоги пов’язують із 

пізнанням явищ і об’єктів, що фактично означає здатність «сформувати поняття 

в підсумку визначеної розумової роботи, у процесі якої учень не тільки 

оволодіває сумою знань, але й удосконалює розумову діяльність» [51, с. 7]. На 

практиці часто спостерігаємо, що неусвідомлене заучування учнями термінів 

стає не тільки причиною їх нерозуміння, але й неспроможності подальшого 

осмисленого застосування. Погодимося з думкою Л. Виготського про те, що в 

такому разі вчитель не досягне інших результатів, «окрім бездумного засвоєння 

слів, голого вербалізму, що симулює та імітує наявність відповідних понять у 

дитини, але насправді прикриває собою пустку» [74, с. 389]. Порожні абстракції 

ніколи не замінять оволодіння живим знанням, тому вчитель-словесник 

повинен докласти зусиль до осмисленого засвоєння учнями теоретико-

літературних понять, адже «усвідомлення, яке розуміється як узагальнення, 

безпосередньо веде до оволодіння» [73, с.  411]. 

Водночас групі методів дослідження абстракції бракує важливого для 

утворення понять словесного узагальнення. Тому психологи пропонують 

поєднати «матеріал, на основі якого формується поняття, і слово, за допомогою 

якого воно виникає», і застосовувати «синтетично-генетичний метод», 

ураховуючи насамперед такі два чинники, як процес утворення й розвитку 

поняття; синтезування ознак, які утворюють поняття [74, с. 341]. 

Розвиток наукового поняття, його утворення, за О. Леонтьєвим, є 

«результатом зіткнення людини з матеріальною дійсністю в процесі практики» 

[244, с. 335]. Важливість засвоєння наукових понять у процесі активності 
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особистості, її практичної діяльності відзначав також Л. Виготський, більше 

того, слабкістю терміносистеми вчений назвав вербалізм, що є «головною 

небезпекою при розвитку наукового поняття; недостатню наповненість 

конкретикою» [73, с. 388]. Процес оволодіння учнем системою наукових знань 

О. Леонтьєв обґрунтував таким чином: «Як поняття формується у складному 

процесі сходження від конкретного до абстрактного й від нього до дійсності під 

час практики, так і оволодіння поняттям у навчанні полягає в тому, що дитина, 

поставлена школою перед певним фрагментом дійсності, відтворює цей процес 

практики, у підсумку оволодіваючи вищим узагальненням – науковим 

поняттям» [244, с. 335]. Недаремно Г. Токмань головним принципом вивчення 

теоретико-літературних понять визначила з’ясування їх «зсередини тексту»: 

«Спочатку розглядається літературне явище, читається художнє слово, а потім 

це явище називається певним терміном, відбувається абстрагування від тексту, 

узагальнення» [416, с. 275]. О. Ніколенко ж об’єктивно обґрунтувала «принцип 

співвідношення понять із теорії літератури з літературними творами, явищами» 

[327, с. 3], пропонуючи співвіднести терміни з уривками художніх текстів. 

Поняття теоретичного блоку «літературні напрями» за умови механічного 

заучування назавжди лишатимуться для учнів малозрозумілими абстракціями. 

Л. Виготський стверджував, що кожне поняття передбачає відтворення 

об’єктивних зв’язків між різними його елементами, репрезентує узагальнення 

предметів за принципом спорідненості. Вивчаючи теоретико-літературні 

терміни, важливо пам’ятати, що «тільки в системі поняття можуть набути 

усвідомленості та довільності» [73, с. 412]. А сам процес їх утворення 

передбачає низку інтелектуальних операцій, у яких слово виконує 

«сигніфікативну функцію», що реалізує можливість надавати явищам властиві 

їм назви [231]. 

Системність як важливий принцип усвідомлення теоретико-літературних 

понять відтворено в методиці О. Бандури, Є. Пасічника, Г. Токмань. «Під час 

розкриття сутності кожного поняття, – відзначила О. Бандура, – встановлюємо 
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внутрішні зв’язки його з іншими однорідними, вже засвоєними, внаслідок чого 

окремі поняття, що вивчаються в різний час і на різному художньому матеріалі, 

об’єднуються у сталі групи знань» [308, с. 119]. Теоретико-літературні дефініції 

«бароко», «класицизм», «романтизм», «реалізм», «імпресіонізм», «символізм», 

«експресіонізм», «футуризм», «сюрреалізм», «постмодернізм» тощо належать 

до складних понять із супідрядними складовими, тому потребують 

систематизації, обумовленої певною системою відношень. Вивчення великих 

стилів неможливе без розуміння їх конститутивних рис: стильової домінанти, 

жанрів, тематичного комплексу, образів, художніх засобів тощо. Учнівські 

узагальнення потребують, окрім належної теоретичної підготовки, напруженої 

розумової діяльності, уважного стильового аналізу художніх творів. Скажімо, 

про літературний напрям бароко доречно говорити, аналізуючи твори 

С. Величка, І. Величковського, С. Климовського, Г. Сковороди, помічаючи, за 

всієї індивідуальності стилю кожного з авторів, спільні риси творчості: питому 

релігійність, високу духовність, увагу до вишуканих форм, уживання 

контрастів, розгорнутих метафор, емблем, а також особливості художнього 

відтворення світу й людини в їхніх творах. Пам’ятаймо, що «системність 

забезпечує глибину знань, високу результативність умінь і навичок» [344, 

с. 339]. 

На думку Л. Виготського, у момент засвоєння нового терміна та його 

значення формування наукового поняття тільки починається, воно є спочатку 

узагальненням найелементарнішого типу й потребує все більш високих його 

рівнів [73, с. 398]. Слушно відзначила й О. Бандура, що процес осягнення 

теоретико-літературних понять «тривалий, складний, нерідко суперечливий» 

[308, с. 117]. Успішне опанування понять, пов’язаних із великими стилями, 

полягає в асоціюванні їх зі значенням назви, митцями й творами, уривками 

художніх текстів, у творчому вмінні застосувати знання про літературні 

напрями під час аналізу різностильових творів вітчизняного та світового 

мистецтва. 
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Спираючись на загальні положення вивчення теоретичних понять 

О. Бандури, Г. Бєлєнького, О. Богданової, Л. Виготського, А. Дановського, 

З. Кирилюк, С. Леонова, О. Леонтьєва, В. Маранцмана, Л. Мірошниченко, 

В. Неділька, О. Ніколенко, Є. Пасічника, М. Снежневської та ін., окреслимо 

провідні принципи опанування теоретико-літературних понять, пов’язаних із 

літературними напрямами: 

- Утворення поняття літературного напряму в процесі аналізу та 

систематизації його стильових рис на прикладі художнього твору: «Тільки під 

час цілеспрямованої осмисленої діяльності, направленої на досягнення 

визначеної мети, може виникнути й сформуватися поняття» [74, с. 346]. Щоб 

учні активно здобували інформацію про літературний напрям під час аналізу 

художнього твору, необхідно запропонувати проблемні завдання, спрямувати 

дослідження текстів на пошук і усвідомлення їхніх стильових рис. Подальша 

систематизація знань про великий стиль спонукатиме старшокласників до 

самостійного формулювання дефініції теоретичного поняття. 

- Осмислене запам’ятовування визначення поняття літературного 

напряму й усвідомлення його як стильового орієнтира в мистецтві слова. 

Усвідомлюючи шляхи й способи власної діяльності, спрямованої на 

систематизацію конститутивних рис напряму, старшокласник досягає 

розуміння сформульованого ним самим на основі аналізу й синтезу 

теоретичного поняття. Усвідомлення значення терміна як маркера сприйняття 

різностильового мистецтва є запорукою його оволодіння. 

- Системне вивчення літературознавчого матеріалу. «Усвідомлення 

понять здійснюється через утворення системи, заснованої на визначених 

відношеннях спільності між поняттями» [73, с. 413]. Тому всяке поняття є 

узагальненням. Теоретико-літературні поняття також тісно пов’язані між собою 

складними зв’язками й відношеннями, зумовленими логікою 

літературознавчого дослідження. Уявлення про літературний напрям буде 

неповним, якщо схарактеризувати його естетичну систему частково, не беручи 
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до уваги певну важливу рису поетики: стильову домінанту, пафос, образи тощо. 

Жодна мисленнєва операція, що потребує співвідношення понять, неможлива в 

разі слабкої теоретико-літературної бази й поза логічними узагальненнями. 

Скажімо, якщо старшокласник не усвідомлює значення поняття «жанр», то 

даремно пояснювати домінантні жанрові різновиди напряму, а відсутність 

розуміння таких понять, як «тема», «мотив» тощо, стане неподоланим бар’єром 

до засвоєння особливостей художньо-естетичної системи великого стилю. 

- Практичне застосування. Важливо, щоб учні навчилися розпізнавати 

риси вивченого літературного напряму в інших художніх текстах, набули 

навичок компаративних та інтермедіальних порівнянь. 

Розглядаючи процес формування теоретико-літературних понять, 

Є. Пасічник визначив основні його етапи: «спостереження у процесі вивчення 

художнього твору окремих закономірностей літературних явищ, увага до них 

під час аналізу інших творів, знаходження найсуттєвіших ознак і визначення 

певних закономірностей цих явищ, теоретичне визначення понять, оперування 

ними у нових умовах, їх розширення і поглиблення» [344, с. 337–338]. Цей 

алгоритм відповідно до вивчення понять теоретичного блоку «літературні 

напрями» відображений на рис. 1.3.1. 

 

Рис. 1.3.1 Алгоритм вивчення понять блоку «літературні напрями» 
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Таким чином відбувається дослідження абстрактного поняття 

літературного напряму, що матеріалізується в стильових рисах художніх творів. 

Однак існує, як уже мовилося, проблема дефініювання літературного напряму. 

Схарактеризуємо процес учнівського формулювання теоретико-літературних 

понять означеної групи: 

- Структурування конститутивних рис літературного напряму під час 

дослідження творчої лабораторії письменника, аналізу художніх творів, 

вивчення літературних маніфестів, висловлювань речників напряму в 

документальних джерелах тощо. 

- Пошук значення назви напряму, його тлумачення. 

- Продовження речення. Наприклад: «Імпресіонізм – це…». 

Характеризуючи літературний напрям, за необхідності слід указати на його 

інтегрованість у мистецтво модернізму й авангардизму. 

- Акцентування способу художнього пізнання та відтворення світу 

письменником як стильової домінанти. Ця риса в комплексі провідних творчих 

засад найважливіша, бо впливає на формування інших ознак стилю. 

- Визначення найважливіших рис, завдяки яким естетична програма 

літературного напряму виявляється в художніх творах: особливості пафосу, 

образів, художніх засобів. 

Вивчення теоретичних понять групи «літературні напрями» відбувається 

поступово. Спочатку дев’ятикласники опановують визначення «літературний 

напрям», «стиль напряму», знайомляться з естетикою бароко, класицизму, 

сентименталізму, романтизму, реалізму. Засвоєні дев’ятикласниками знання 

про літературні напрями є базовими для старшокласників, які вивчають реалізм 

70–90-х років ХІХ століття, модернізм, позначений «синтезом та осучасненням 

усіх культурно-стилістичних епох» [481, с. 366], відродженням їх у нових 

формах (неоромантизм, неореалізм, неокласицизм, необароко), а також 

постмодернізм, у творах якого іронічно осмислюються попередні традиції. На 

етапі формування цілісного уявлення про літературу в 10–11 класах учні 



127 

опановують конститутивні риси імпресіонізму, символізму, експресіонізму, 

футуризму, сюрреалізму, постмодернізму; усвідомлюють, що кожному напряму 

властиві історичні форми міжтекстовості; роблять висновки про взаємовпливи 

різних художньо-естетичних явищ, мистецькі традиції, наслідування. 

 

1.3.2. Психолого-педагогічні особливості сприйняття різностильових 

художніх творів 

Оскільки ефективність методичних стратегій викладання української 

літератури залежить від дотримання вікових та індивідуальних особливостей 

розвитку учнів, проаналізуємо психолого-педагогічні засади сприйняття 

різностильових художніх текстів, окреслимо можливості вивчення великих 

стилів відповідно до розв’язання проблем духовного й естетичного розвитку 

старшокласників, формування в них особистісного образу світу.  

Юність пов’язують із завершальним етапом становлення особистості в 

«системі таких її психологічних характеристик, що соціально обумовлені, 

виявляються в суспільних за природою зв’язках і стосунках, є стійкими, 

визначають моральні вчинки людини» [260, с. 15]. У працях із вікової 

психології [125, с. 79; 216, c. 84; 260, с. 68; 296, с. 33], підсумовуючи 

спостереження за юнацтвом, науковці відзначають потужний розвиток 

самосвідомості та посиленої уваги до власного «Я». У зв’язку з цим І. Кон 

зауважив: «Головним психологічним набутком ранньої юності є відкриття 

свого внутрішнього світу» [216, с. 84]. Усвідомлюючи власну унікальність, 

неповторність, несхожість на інших, молоді люди намагаються пізнати свою 

сутність, прагнуть до самовираження й самоствердження, виявляючи 

індивідуальність. 

Важливим психологічним процесом юнацького віку є становлення 

особистісної ідентичності, асоційованої психологами з «пошуками себе» [146, 

с. 28], суб’єктивними відчуттями індивідуальної самототожності, 

спадкоємності та цілісності [216, с. 91]. У житті кожної людини є моменти, 
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коли вона констатує справжність свого «Я», і відбувається це «в тому її 

розумовому чи моральному стані, коли найбільш інтенсивно й глибоко 

відчувається власна активність і життєва сила» [146, с. 28]. Отож проблема 

самовизначення, особистісного вибору пов’язана з практичною реалізацією, 

тому ідентифікація себе з однолітками й субкультурою, а також поколінням 

сучасників і культурою народу сприятиме виробленню стратегій 

життєдіяльності, особистісного бачення себе-у-світі. Однак цей процес є 

складним і суперечливим, не випадково Е. Еріксон визнає його кризовість у 

пору юності з можливістю формування неадекватної ідентичності в разі 

неспроможності особистості зробити соціальний та індивідуальний вибір, 

наслідками чого можуть бути як деформація міжособистісних стосунків, 

відсутність життєвих планів, невміння реалізувати свої потенційні можливості, 

зосередитися на важливому виді діяльності, так і відкритість до негативних 

впливів. 

Психологи обумовлюють формування адекватності зрілого 

самовизначення на основі єдності особистої та культурної ідентичностей, що 

спираються на досвід народу, забезпечуючи відповідність усталеним нормам 

буття. М. Боришевський справедливо пов’язує процес ідентифікації з 

формуванням національної свідомості. На його думку, самоідентифікація в 

етнічному, національному контексті означає визнання людиною своєї 

подібності з представниками етносу або нації, що надалі стимулює «прагнення 

до самовираження і самореалізації своєї національної сутності, неповторності, 

потребу зайняти гідне місце серед інших національних спільнот та зробити 

помітний внесок у розвиток людської історії» [58, с. 335]. Вивчення 

національних інваріантів літературних напрямів українського письменства 

сприятиме усвідомленому зверненню учнів до національної культури й історії, 

дослідженню міфології та фольклору – невичерпного джерела народної 

мудрості. 
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У психологічному дослідженні М. Боришевського йдеться про органічний 

зв’язок самовизначення й самореалізації особистості з мотивами саморегуляції 

поведінки «як найважливішої умови й засобу досягнення тих особистісно 

значущих цілей, які визначають емоційне самопочуття й соціальний статус 

людини в її спілкуванні з оточенням: самостійність, незалежність, взаємне 

шанобливе ставлення, почуття власної гідності, справедливість, солідарність, 

співпричетність, упевненість в успіху, почуття захищеності, ідентифікація з 

іншими, а також прояв самобутності, індивідуальної неповторності тощо» [58, 

с. 172]. Значне підвищення рівня самосвідомості зумовлює активний пошук 

світоглядних ідеалів: юнаки та юнки готуються робити вагомі самостійні кроки 

в дорослому житті, відшукують свою формулу життєвого успіху, щастя, 

виробляють власну шкалу цінностей. Тому старшокласники «віддають перевагу 

творам з життя дорослих» [216, с. 153], більше того, не сприймаючи повчань і 

моралізаторства, вони «завжди, навіть не усвідомлюючи того, чекають від 

дорослих, у тому числі й письменників, певних моральних уроків» [216, с. 155]. 

Глибокий відгук у душі більшості читачів викликають реалістичні твори. 

Визнаючи непересічність і значущість різностильових явищ мистецтва, маємо 

на увазі властиве реалізму дидактичне спрямування. Художнє відтворення 

дійсності з відповідними суспільними відносинами, типових характерів з 

узагальненням у них суттєвого наближають читача до розуміння проблем у 

реальному житті, допомагають усвідомити його сенс і сприяють формуванню 

духовних та естетичних ідеалів. Пам’ятаємо, що юнацтво постмодерної доби до 

готових істин ставиться скептично, з іронією, тож запропонуємо учням 

самостійно відшукати непроминальні духовні цінності в «підручнику життя», 

як називають літературу реалізму, згідно з виробленими критеріями народної 

етики, художньо переосмисленої письменниками-реалістами у створенні 

сюжетів, проблем, образів. Головне завдання словесника – не повчати молодь, а 

з’ясувати актуальність твору й поставити проблему на уроці так, щоб 

викликати продуктивне мислення, адже, приміром, розуміння реалізму 
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вимагатиме від читача не тільки образних узагальнень щодо типології 

характерів, психологічного змісту поведінки і вчинків героїв, а й проникнення у 

сферу філософського осмислення автором життя, образної моделі світу, 

вираження естетичних ідеалів. Під час аналізу старшокласниками художніх 

творів слід уникати наївно-реалістичного підходу, пов’язаного із зовнішньою 

правдоподібністю зображеного. Критерій правдивості буде актуальним, на 

думку Л. Жабицької, у значенні «художньої переконливості» стосовно 

відчуттів, думок, психології характеру героя [150, с. 80]. 

Обґрунтовані психологами бажання юнацтва занурюватися у власний 

внутрішній світ із прагненням його пізнання, здатність відчувати суперечність 

думок із «зовнішньою» поведінкою, осмислювати емоції, настрої, переживання 

як стан особистісного «Я» [216, с. 85] свідчать про готовність до сприйняття 

літератури модернізму з властивими йому рисами поглибленого психологізму й 

суб’єктивізму, фокусуванням мистецької уяви на самодостатності й 

неповторності людини, посиленою увагою до позасвідомих процесів її психіки, 

внутрішньої конфліктності й роздвоєності. Психологічні спостереження 

доводять, що старшокласників цікавлять розмірковування, почуття, 

зумовленість дій і вчинків літературних героїв. На думку І. Кона, 

«психологічний зміст оповідання хвилює їх більше, ніж його зовнішній 

“подієвий” контекст» [216, с. 85]. Водночас Л. Жабицька визначила 

домінантними критеріями в оцінці літературних персонажів «психологічні та 

етичні поняття як найбільш відповідні настановам учнів у їх критичній оцінці 

твору» [150, с. 71]. Учителеві необхідно активізувати психологічні 

спостереження старшокласників, спонукати обговорювати проблеми 

внутрішнього світу героїв, їхні переживання, відчуття, що сприятиме не тільки 

розвиткові компетентного читача, а й допоможе заповнити лакуни 

особистісного досвіду самопізнання. 

Психологи помітили, що для юнацького віку характерний «розвиток 

рефлексивного мислення», «усвідомлення власних інтелектуальних операцій та 
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можливість керувати ними» [80, с. 117]. Крім того, значення рефлексії, на 

думку Л. Виготського, – у здійсненні самоаналізу вчинків, почуттів, емоційних 

станів, здібностей, характеру, а також у наближенні до розуміння інших [74, 

с. 237–238]. Беручи до уваги особливості рефлексії в процесі самопізнання та 

саморегуляції засвоєння нових знань, В. Уліщенко обґрунтувала важливість 

застосування рефлексивних завдань та запитань, фіксацію учнями почуттів, що 

виникли під час знайомства з мистецьким явищем як необхідну умову 

ефективності вивчення епічних творів модернізму [438, с. 43]. 

Апелюючи до спостережень, психологи відзначають підвищену 

чутливість юнацтва до сприйняття мистецьких явищ, до краси природи, 

художніх творів, посилений інтерес до кіно, музики, живопису, літератури, 

пояснюючи це розвитком самосвідомості, змінами в емоційній сфері, потребою 

естетичних спостережень і вражень [125, с. 49; 216, с. 85]. Тому міжмистецькі 

порівняння, спостереження взаємовпливів і взаємодії різних видів мистецтва 

сприяють не тільки глибокому розумінню художніх стилів, але й збагачують 

естетичний досвід старшокласників, розширюють межі їхнього діалогу з 

художньою культурою. 

М. Дебесс відзначив властиву для юнацького віку посилену активність 

уяви зі здатністю під час найменших афективних порухів спонтанно викликати 

схеми образів, надаючи можливість утішатися ілюзією й реалізувати потяг до 

творчості. Указавши на тяжіння молодих людей до символомислення та їхню 

специфічну емоційність, психолог пояснив інтерес до сюрреалістичних і 

сентиментальних творів, їх образних систем [125, с. 48]. Важливо також 

урахувати спостереження Г. Токмань щодо здатності старшокласників 

«зрозуміти авангардистів з їх експериментаторством і епатажем, бо прагнення 

оригінального самовияву природне для цього віку» [416, с. 43]. 

Сприйняття різностильових художніх текстів ускладнене ще й часовою 

віддаленістю: барокові твори написано у ХVІІ ст., доба Просвітництва 

культивувала класицизм, романтизм, просвітницький реалізм, не винятком є і 
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мистецтво модернізму кінця ХІХ – початку ХХ ст., бо світоглядні домінанти 

різнять навіть покоління батьків і дітей. «Часовий горизонт» у юнацькому віці, 

як стверджує І. Кон, «розширюється як углиб, охоплюючи віддалене минуле й 

майбутнє, так і вшир, окреслюючи вже не тільки особисті, але й соціальні 

перспективи», що означає «зближення особистого та історичного часу» [216, 

с. 87]. Однак засвоїти образ світу, втілений у художньому творі, відчути зв’язок 

із ним можна лише за умови мислення категоріями однаково сучасними й 

історичними, із набуттям здатності розуміти «Іншого». На думку О. Штепана, 

кожний твір перебуває в «силовому полі» реальних зв’язків і тих, що 

відображали й відображають перебіг історії, тому «треба знати різноманітні 

тяжіння епохи, і, власне кажучи, треба самому стояти в її силовому полі» [486, 

с. 70]. Отож повне й усвідомлене сприйняття різностильових художніх творів 

залежатиме від створення умов для засвоєння відповідної культури (барокової, 

класицистичної, романтичної, реалістичної, натуралістичної, модерністської, 

постмодерністської) особистим досвідом старшокласників. За В. Дільтеєм, 

культуру не можна збагнути раціонально, натомість філософ пропонує спосіб 

«вживання» в неї, «співпереживання», «співпочування» [132, с. 48]. Тому 

Г. Токмань доводить ефективність вивчення напряму шляхом «занурення в 

культуру», що передбачає висвітлення теми в різних аспектах: 

літературознавчому, мистецтвознавчому, філософському, естетичному, 

історичному, зарубіжної літератури [417, с. 187–188]. На нашу думку, 

оптимальне засвоєння особистістю культури минулого шляхом занурення в її 

пласти відбудеться в процесі проведення мистецьких уроків, реалізації 

наукових, творчих, прикладних проектів, активізації учнівської творчості із 

застосуванням різностильових художніх засобів. 

Умовою належного особистісного сприйняття художнього твору, на 

думку Л. Жабицької, є сформованість перцептивних літературних здібностей, 

серед яких найважливішими визначені «емоційна чутливість у сприйнятті 

стилістично різних художніх текстів», а також «здібність до критики, 
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інтерпретації тексту» [150, с. 3–4]. Великі стилі відбивають зміни художнього 

образу світу, що впливають на специфіку форми й змісту мистецьких творів, 

тому необхідно врахувати здатність старшокласників до емпатії, можливості 

«вживатися», налаштовувати своє сприйняття на особливості світовідчуття 

різних письменників, чия творчість постала на своєрідному духовно-

культурному та суспільно-історичному тлі. «Ужитися» в особливий художній 

світ літературного твору юнацтву допомагає достатньо розвинута 

відтворювальна уява й асоціативне мислення, віднесені Л. Жабицькою до 

«системи перцептивних здібностей» [150, с. 123–124]. 

Вивчаючи художньо-стильові явища на уроках української літератури, 

необхідно активізувати уяву старшокласників та їхні здібності до 

різнорівневого смислового асоціювання. У зв’язку з цим заслуговують на увагу 

характеристики-ейдоси великих стилів у примітках до книги академіка 

П. Сакуліна: «Класицизм – струнка фігура воїна в гордій позі, з велично 

простягнутою рукою. Сентименталізм – ніжна, тендітна дівчина; сидить, 

підперши підборіддя рукою; на обличчі – сумна задума; очі замріяно 

спрямовані вдалечінь: на вії виблискує нависла сльоза. Романтизм – красивий 

юнак у плащі та крислатому капелюсі; кучеряве волосся розвівається за вітром; 

зір, що палає від захвату, звернений до неба. Художній реалізм – зрілий чоловік 

зі здоровим кольором обличчя, зі спокійним і вдумливим поглядом. Натуралізм 

– нечупарно одягнутий чоловік, у картузі; волосся стоїть дибки; у руках – 

нотатник; на ремені висить кодак; неспокійно й критично озирається навсебіч. 

Символізм – нервова молода людина; сильно жестикулює; голосно й наспівно 

декламує вірші про метафізичну красу потойбічного світу тощо» [380, с. 230]. 

Авангардистські напрями образно проілюструвала А. Біла: «Якщо футуризм 

можемо побачити в образі зухвалого Буратіно, символізм – в образі сумовитого 

П’єро, то сюрреалізм відповідатиме Алісі (з казки Л. Керролла. – Л. Н.)» [43, 

с. 7]. Галерею стильових ейдосів можна безкінечно доповнювати: бароко з його 

вивершеною духовністю й софійністю бачиться в образах святих Софії та 
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Варвари в розкішних святкових строях, однак із задумою на обличчі та 

зосередженістю на внутрішньому світі, а постмодернізм – наш сучасник, 

іронічний скептик… 

Натомість Г. Токмань віддає перевагу кольоровій рецепції 

різностильового мистецтва через проектор, у якому можна змінювати кольорові 

фільтри: «Частина людей (їх більшість) віддає перевагу безбарвному склу: хай 

світ буде показано таким, яким бачать його всі – це прихильники реалізму. Є ж 

такі, кого приваблюють незвичайні, кольорові скельця: чорне – натуралізм, 

блакитне – імпресіонізм, червоне – експресіонізм…» [418, с. 56]. 

Такі приклади образного сприйняття наштовхують на думку про те, що, 

активізуючи творчу уяву під час вивчення літературних напрямів, потрібно 

запропонувати учням створити відповідні символи чи емблеми, ейдоси яких 

указуватимуть на конститутивні риси стилю, кольорова гама – на враження й 

відчуття від нього, а девіз ілюструватиме естетичну мету митців. Творча робота 

з виконання емблем сприятиме розвитку навичок мислення високого рівня 

(аналізу й синтезу), умінь узагальнювати складну теоретичну інформацію, 

забезпечуватиме краще запам’ятовування абстрактних понять. 

Позаяк сприйняття літературних творів вимагає від реципієнта як 

емоційного реагування на експресію слова, так і логічного коментаря, 

психологи (Л. Жабицька, В. Кан-Калик, В. Хазан, О. Никифорова) виокремили 

емоційний та інтелектуальний рівні перцепції [150, с. 19; 196, с. 64; 325, с. 36]. 

Емоційно-інтуїтивна реакція читача важлива особистісними естетичними 

враженнями, які можуть поглиблюватися, варіюватися або змінюватися в 

процесі аналітично-інтерпретаційної діяльності, тому ці два рівні є тісно 

взаємопов’язаними та взаємозумовленими. І в психології художнього 

сприйняття, і в літературознавстві обґрунтовано непересічність діалогової 

взаємодії твору й реципієнта під час читання, після чого стає можливою 

інтерпретація з урахуванням власних літературних смаків, об’єктивної критики, 

герменевтики стилю. Від глибини розуміння твору залежатиме не тільки сила 
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естетичного впливу на старшокласника, а й збагачення його культурного 

досвіду, що уможливлюватиме повноцінний діалог із творами мистецтва, 

актуалізуватиме й активізуватиме звернення до художньої книги.  

На переконання П. Якобсона, художнє сприйняття є «думаючим», а його 

глибина й змістовність залежать від цільової направленості («налаштування»), 

своєрідної психологічної налаштованості, прагнення зануритися в художню 

дійсність, відтворену письменником, художником, композитором, в очікуванні 

від зустрічі з мистецьким явищем певних естетичних вражень і переживань 

[497, с. 38]. На властивості сприйняття впливає залучення контексту, названого 

П. Якобсоном фондом художніх вражень, знань, що дають можливість читачеві 

співвіднести один твір з іншими, визначити його непересічність, побачити 

новизну й оригінальність або, навпаки, шаблонність [497, с. 21]. 

На уроках української літератури Г. Токмань помітила зацікавленість 

старшокласників індивідуальним стилем письменника й відзначила, що «їх 

відштовхує однотипність розповіді про різних авторів» [417, с. 44–45]. 

Педагоги В. Кан-Калик і В. Хазан слушно радять будувати урок за законами 

мистецтва: «Та “художність”, яка з книги органічно переходить у практику 

вчителя, допоможе йому стати творцем уроку» [196, с. 6]. Вивчення української 

літератури на діалектико-естетичних засадах літературних напрямів дає учневі 

можливість зауважити особливість творчості кожного письменника, завдяки 

естетиці великостильової парадигми відчути суспільно-соціальну природу 

психологізму художнього зображення в романі «Хіба ревуть воли, як ясла 

повні?» Панаса Мирного й Івана Білика, імпресії митця в «Intermezzo» 

М. Коцюбинського, експресію внутрішнього стану людини в «Камінному 

хресті» В. Стефаника, а також спостерігати високохудожній стильовий синтез: 

відлуння бароко у творах поетів-романтиків, імпресіонізм і символізм у повісті 

«Тіні забутих предків» М. Коцюбинського, імпресіонізм із неореалізмом у 

новелі «Момент» В. Винниченка, експресіонізм / імпресіонізм / символізм у 

поезіях П. Тичини, екзистенціалізм / неореалізм у романі «Місто» 
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В. Підмогильного тощо. На наш погляд, такий підхід відкриває широкі 

перспективи для творчого вчителя, дає йому нові можливості донесення 

художніх відкриттів письменника до учнів, підготовки яскравого, самобутнього 

уроку, сприяє більш чіткому фіксуванню головних моментів навчального 

заняття в пам’яті вихованців, урізноманітнює практику викладання. 

Разом із тим учителеві слід пам’ятати, що глибина сприйняття 

різностильових художніх творів залежить від творчої уяви, емоційної 

чутливості, асоціативного мислення, емпатії, інтелекту, рівня інтерпретаційної 

свідомості учнів. Розвиток цих здібностей, дотримання вікових та 

індивідуальних особливостей старшокласників стане запорукою успіху в 

реалізації найважливіших завдань стильового аналізу художнього твору, а 

також у вирішенні важливої проблеми літературної освіти – активізації 

читацької діяльності молоді, формування потреби діалогової взаємодії з 

мистецтвом. 

 

Висновки до розділу 1 

На підставі аналізу наукових джерел були визначені теоретичні засади 

методики вивчення літературних напрямів у старших класах загальноосвітньої 

школи: 

- напрям як динамічна єдність, що охоплює творчість письменників на 

основі спорідненості світогляду, спільної естетичної програми, близькості 

творчої манери, – є найважливішою категорією типологічної систематизації 

літературних явищ і потребує належного шкільного вивчення, оскільки це дасть 

можливість виробити в учнів глибоке розуміння стильової природи мистецтва, 

збагатить їхній естетичний досвід літературознавчими ключами до прочитання 

різностильових художніх творів; 

- поняття «літературний напрям» – найбільш містка категорія 

художнього процесу й об’єднує суміжні поняття «стиль», «течія», «літературна 

школа», «літературна група», що розкривають складні, багатопланові процеси 
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художнього мислення; виходячи з цього, у терміносистемі створюваної 

методики названі дефінітиви застосовуються комплексно; 

- літературний напрям репрезентують численні художні твори, проте в 

жодному з них великий стиль не виявляється в чистому вигляді, адже геній 

письменника і його твір масштабніші за будь-яку конвенційність і не 

обмежуються її канонами, тому в шкільному аналізі художнього твору необхідно 

враховувати його полістильову інтегрованість (поєднання рис різних напрямів); 

- теоретичний матеріал про літературний напрям доцільно 

систематизувати за такими блоками: назва напряму, її тлумачення; митці, які 

репрезентують напрям; оригінальна концепція світу й людини як філософсько-

естетичне ядро напряму; стиль напряму, що характеризується стильовою 

домінантою, жанровою специфікою, проблемно-тематичним комплексом, 

ідейно-естетичною концепцією, авторською позицією, образами, мовою; 

- основою духовної культури людини є особистісний образ світу, в 

якому віддзеркалюється уявлення про світ крізь призму національних 

координат, що узагальнено виражається в естетиці літературних напрямів; 

- «збирання» образу світу за «відбитками» в художніх текстах на 

засадах літературних напрямів активізує ціннісно-смисловий потенціал 

мистецтва, що сприяє духовному розвитку особистості, виробленню власної 

екзистенційної позиції, спрямовує діяльнісний потенціал; 

- найбільш ефективним способом формування образу світу в 

старшокласників є його освоєння з різних джерел, що зумовлює введення до 

шкільної практики вивчення літературних напрямів міжвидових порівнянь у 

мистецтві, простеження аналогій з архітектурою, скульптурою, живописом, 

графікою, музикою, театром, кіно; 

- беручи до уваги сучасні дослідження з компаративістики, 

інтермедіальні студії, вивчення великих стилів ілюструємо за напрямами: 

поєднання різних мистецтв в ансамблі; взаємодія мистецтв; творче 

наслідування; 
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- оскільки інтермедіальні порівняння є допоміжними прийомами 

вивчення літератури, то саме письменству слід приділяти найбільше уваги, 

навіть у тому разі, якщо воно зазнало впливу інших мистецтв (техніки 

живопису в імпресіонізмі та експресіонізмі, музики – у символізмі тощо); 

- дефініювання літературних напрямів є складним творчим процесом, 

що передбачає узагальнення на основі стильового аналізу художніх творів, 

вивчення літературних маніфестів та естетичних програм письменників, 

визначення способу пізнання світу, стильової домінанти, провідних рис 

поетики; 

- ефективність вивчення теоретичних понять групи «літературні 

напрями» залежатиме від дотримання принципів: усвідомлення в процесі 

аналізу та систематизації стильових рис напряму на прикладі художнього 

твору; осмисленого запам’ятовування визначення поняття й усвідомлення його 

як стильового орієнтира в мистецтві слова; системності вивчення 

літературознавчого матеріалу; можливості розпізнавати риси стильового 

мистецького явища в нових для учня творах; 

- відкритість юнацтва до сприйняття мистецьких явищ, його чутливість 

до прекрасного, посилений інтерес до кіно, музики, живопису підтверджує 

спроможність засвоєння різностильових художніх текстів і вибудовування 

інтермедіальних паралелей на уроках української літератури в старшій школі; 

- усвідомлене сприйняття учнями різностильових творів вимагає 

активізації емпатії, готовності розуміти «Іншого», «вживатися» (за В. Дільтеєм) 

у світоглядну атмосферу зародження того чи того великого стилю, що можливо 

реалізувати завдяки проведенню уроків дослідження художнього твору як 

явища літературного напряму, розвитку учнівської літературної творчості з 

урахуванням естетики художніх стилів, виконанню інтермедіальних проектів. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ НАВЧАННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ЕСТЕТИЧНИХ ЗАСАДАХ 

 

У другому розділі досліджуємо стан розробленості проблеми вивчення 

літературних напрямів у методиці навчання літератури та шкільній практиці. З 

цією метою аналізуємо науково-методичні джерела, Державний стандарт 

базової і повної середньої освіти, шкільні програми, підручники, посібники з 

української літератури для старших класів, вивчаємо анкетні відповіді вчителів-

словесників різних кваліфікаційних категорій стосовно окресленої проблеми. 

Виходячи з виявлених недоліків, пропонуємо шляхи вдосконалення шкільних 

програм і підручників з української літератури. 

Аналізуємо результати констатувального етапу експерименту, котрий 

проводили серед учнів старших класів, щоб виявити рівень їхніх знань 

літературних напрямів та вмінь послуговуватися відповідним 

літературознавчим матеріалом у власній інтерпретації художніх творів. 

Інтегруючи в методику викладання літератури стратегічні чинники 

синергетики, дидактичної евристики, ноосферної освіти з урахуванням 

компетентнісного й особистісно зорієнтованого підходів розробляємо 

методичну модель системи вивчення літературних напрямів на естетичних 

засадах та її змістово-процесуальну, методично-технологічну, моніторингову 

складові. 

Прогнозованим результатом реалізації пропонованої методичної моделі є 

сформованість великостильової літературної компетентності. У зв’язку з цим 

один із підрозділів присвячений її обґрунтуванню, визначенню й окресленню 

складових та індикаторів сформованості. 

 

 



140 

2.1. Діагностика проблеми вивчення літературних напрямів у 

методичній науці 

Проблема вивчення літературних напрямів у методиці викладання 

літератури не нова, хоч у різні часи вона то актуалізувалася у вітчизняній науці, 

то нівелювалася, тому з метою її діагностування розглянемо напрацьовані 

методичні концепції. 

Одним із перших українських методистів, який запропонував вивчати 

літературні напрями в школі, був О. Дорошкевич – автор праці «Українська 

література в школі (спроба методики)» (К., 1921). Учений описав приклади 

вивчення бароко, класицизму, романтизму, а також обґрунтував «огляд стилів 

інших витворних мистецтв», що «повинен давати ілюстрацію до творів 

літератури і найближчим шляхом вести до пізнання художнього стилю епохи» 

[136, c. 32]. Так, О. Дорошкевич передбачив навіть можливість міжмистецьких 

порівнянь на рівні великих стилів. Однак методична думка радянської доби 

зазнала впливу марксистсько-ленінської ідеології. Методисти, вслід за 

літературознавцями, затиснутими в політичні лещата, почали застерігати від 

«буржуазного об’єктивізму в оцінці літературних явищ» [63, с. 133] і 

пропагували літературу як «знаряддя суспільної боротьби» [63, c. 239]. Тому в 

шкільному курсі вивчалися революційний романтизм і критичний реалізм із 

невиправданою в нинішньому розумінні пріоритетністю соцреалізму «як 

нового, вищого етапу літературного розвитку, як найреволюційнішої, 

найідейнішої і найпередовішої літератури в світі» [63, с. 132]. 

Вивчення літературних напрямів і властивих їм тем, образів, рис 

художнього мовлення, а також методу та стилю письменника передбачено в 

праці Т. Бугайко й Ф. Бугайка «Українська література в середній школі. Курс 

методики» (К., 1962). Методисти пропонували пояснювати теоретичні поняття 

на конкретних прикладах, «зіставляючи творчість ряду письменників» [63, 

с. 135]. У літературній освіті ними впроваджувалися міжмистецькі порівняння, 

як-от: «…літературний напрям завжди є втіленням цілком визначеної 
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естетичної системи і знаходить собі відповідність у живописі, скульптурі, 

архітектурі, музиці. Зіставляючи літературні факти з фактами інших видів 

мистецтва, учитель досягає конкретності сприймання матеріалу учнями, 

забезпечує активність усіх органів чуття в них, дає їм багато різноманітного 

матеріалу, внаслідок чого узагальнюючі висновки стають глибшими і разом з 

тим більш доступними учням» [63, с. 215]. 

Методика Т. Бугайко і Ф. Бугайка не позбавлена суперечностей: 

штучного підпорядкування ідеології соцреалізму зазнали твори 

М. Коцюбинського, Лесі Українки та ін.; несправедливо перекручені риси 

сентименталізму та класицизму як напрямів «другорядних і застарілих». 

Пояснення сентиментальності повісті Г. Квітки-Основ’яненка «Маруся», 

зображення чутливості героїв розпочинається з розвінчання «релігійно-

тенденційного моралізаторства» та викриття «затушовування класової 

боротьби», а канони класицизму з їх «умовністю та однобічністю» взагалі 

названо «пережитком» [63, с. 215], «кричущою невідповідністю до інтересів і 

потреб трудящих» [63, с. 378]. У методиці вивчення реалізму ІІ пол. ХІХ ст. 

антинаукове протистояння прогресивного й реакційного напрямів оголошено 

відображенням суспільно-політичної боротьби, що розділила письменників на 

демократичний (Панас Мирний, І. Франко, П. Грабовський) і ліберально-

буржуазний (І. Нечуй-Левицький, Б. Грінченко) табори [63, с. 228] поза 

мистецькими критеріями. Напрямам модернізму та письменникам, які їх 

репрезентували, місця в українській літературній освіті не було. Автори 

наголошували на важливості російсько-українського літературного єднання, 

наслідування досягнень російської словесності, російських літературних 

традицій в українській літературі. Про спорідненість з європейським 

мистецтвом не йшлося. Однак важливо актуалізувати досвід Т. Бугайко й 

Ф. Бугайка в плані вивчення індивідуального стилю письменника, його 

художньої майстерності, не заідеологізованих романтичних та реалістичних рис 

творчості, зокрема тем, образів, художніх засобів, адже методисти закликали 
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вчителів розвивати естетичні смаки учнів, сприяти розумінню «художніх 

достоїнств творів мистецтва» [63, с. 5]. 

Серед методичних напрацювань радянської доби вирізняється й 

дослідження К. Сторчака «Основи методики літератури» (К., 1965) – з 

акцентуванням важливості теоретико-літературного інструментарію для 

виваженого, послідовного аналізу художнього твору. Сформувавши питання 

про вивчення творчого методу, вчений систематизував його складові, з-поміж 

яких вирізнив «мовний матеріал, поетичну стилістику, художні образи, форми 

побудови творів, літературні роди, види, жанри тощо» [398, с. 86]. Автор 

наголосив на потребі вироблення в учнів «суми естетичних уявлень, необхідних 

для засвоєння цього поняття» [398, с. 99]. У його концепції набув важливості 

естетичний критерій, про що свідчать важливі положення: 

- Творчий метод – класицизм, реалізм, романтизм чи інший, 

задекларувавши свої засади, не пориває з іншими методами. Методи можуть 

зливатися у творчості письменників [398, с. 96]. 

- Творчі методи, співіснуючи й змагаючись між собою, оперують 

образами. Важливо звернути увагу на те, як ці образи створені [398, с. 92]. 

- Література кожної історичної епохи складається з конкретних творів, 

які, за всієї своєї різноманітності та індивідуальної неповторності, є системою 

споріднених образних засобів [398, с. 86]. 

- У творчості письменника тісно переплітаються особисте, 

індивідуальне й об’єктивне, тобто загальне (типове, повторюване, що 

піддається загальним формулюванням) [398, с. 256–257]. 

Щоправда, не обійшлося й без ідеологічного впливу при згадці про 

імпресіонізм, символізм, експресіонізм, імажинізм як «помилкових шляхів в 

пізнанні дійсності» [398, с. 98]. Проте, виходячи за межі соцреалізму, К. Сторчак 

визнає, «що письменники цих напрямів внесли свою певну данину в художнє 

пізнання» [398, с. 98]. На підтвердження наведене експериментування 

символістів зі словом, його смисловою й звуковою гнучкістю. Розмірковування 
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про співіснування різних стилів, їх феноменів, розуміння мистецтва як взаємодії 

та боротьби творчих методів, обґрунтування власної методики неупередженими 

авторитетними думками теоретиків мистецтва різних часів, аналіз творів 

зарубіжних письменників свідчить про вихід дослідника на якісно новий рівень 

викладання української літератури. 

У праці О. Мазуркевича «Метод і творчість» (К., 1973) підкреслено 

значення розуміння старшокласниками літературного процесу й категорії 

творчого методу, поетики й стилістики художнього твору, вмінь орієнтуватися 

в основних «ідейних напрямах». Оскільки методологічною основою цієї 

розвідки визначений принцип партійності літератури [266, с. 15] й дотримання 

мети «розвивати у радянської людини якості будівника нового світу» [266, 

с. 204], то триває фаворизація обкраяного реалізму. На думку автора, «щоб 

вивчення літератури дало педагогічний ефект, щоб воно надовго залишило слід 

у свідомості учнів, треба навчити їх відчувати красу і силу реалістичного 

мистецтва» [266, с. 179]. Ідеться про «послідовну боротьбу проти будь-яких 

проявів аполітичності, безідейності, формалістичного естетства» [266, с. 69] в 

методиці викладання літератури. Водночас на основі практичного досвіду 

О. Мазуркевич робить висновки про важливість формування естетичних 

уявлень про літературу, а не тільки розглядає її як скарбницю прикладів з 

життя. Методист обурюється, що під час перевірки літературних знань учні 

детально переказують тексти, не розкриваючи майстерності письменника, 

своєрідності його стилю: «Виходить так, ніби всі твори написані однією рукою, 

одним універсальним митцем» [266, с. 180]. На прикладі новели 

М. Коцюбинського «Intermezzo» продемонстровано можливості стильового 

аналізу з визначенням багатства зорових, звукових, дотикових образів, 

встановлено художню спорідненість із живописом і музикою, запропоновано 

творчі завдання, як-от опис краєвидів рідних полів, роздум «Чим новела 

нагадує музичний твір?». Методом виразного читання вивчаються літературні 

імпресії, що допомагають збагнути різні почуття літературного героя, 
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активізуються враження учнів. Таким чином, не наголошуючи на власне 

імпресіоністичному стилі, розглядалися окремі його риси. 

У розвитку шкільного літературознавства важливого значення набули 

праці В. Неділька «Методика викладання української літератури в середній 

школі» (К., 1978) та «Елементи теорії літератури: конспект лекцій» (К., 1994). 

Оновлюючи курс методики, автор урахував застосування в навчальній практиці 

теоретико-літературного та літературно-критичного матеріалу, що сприяло 

виробленню в старшокласників естетичних критеріїв сприймання мистецьких 

явищ, розумінню прекрасного в мистецтві, розвитку художніх смаків, уміння 

аналізувати літературні твори. Методист здійснив розподіл програмового 

матеріалу на оглядові та монографічні теми, приділивши особливу увагу 

літературознавчому аспекту їх осягнення: «Визначається місце письменника в 

історії літератури, його належність до певного літературного напряму, течії, 

роль у продовженні традицій та літературне новаторство» [313, с. 128]. Як і в 

інших методиках радянської доби, науковцеві тут не вдалося уникнути 

ідеологічності, особливо у визначенні «основного принципу» викладання 

літератури – «комуністичної партійності» [313, с. 21]. Настанови на 

трактування теоретико-літературних положень і термінів з позицій 

марксистсько-ленінської методології, зосередження уваги на класовому 

характері літератури, керівній ролі партії в розвитку радянського мистецтва 

слова суперечили естетичній концепції пояснення теорії на матеріалі 

конкретних художніх творів у цій праці. 

Важливим досвідом у розв’язанні поставленої проблеми стали праці 

О. Бандури, зокрема її посібник для вчителя «Вивчення елементів теорії 

літератури у 9–11 класах» (К., 1989) і навчальний посібник для учнів 

«Дидактичні матеріали з теорії літератури» (К., 1991). Дослідниця, розуміючи 

літературний процес як безперервний, багатогранний, суперечливий розвиток 

мистецтва слова, запропонувала організувати його вивчення в школі за 

законами зміни різних художніх методів та напрямів на засадах: 
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- Визнання самобутності, оригінальності, творчої індивідуальності 

митця: «Кожен письменник, до якого б напрямку він не належав, вносить свій 

доробок, свої твори в скарбницю творчого процесу, збагачуючи, поширюючи 

його, сприяючи дальшому поступу» [24, с. 111]. 

- Традиційності та новаторства художнього методу. Наприклад, 

критичний реалізм увібрав риси інших методів: «З класицизму – раціоналізм, 

логічність викладу художнього матеріалу, композиційну стрункість твору, деякі 

прийоми зображення героїв»; «Від сентименталістів та романтиків перейнято 

інтерес до людини з народу, до її почуттів і переживань, а також вільну 

побудову твору, звертання до фольклору, зображення сільської природи» [24, 

с. 122]. Водночас будь-які наслідування підпорядковувалися завданням 

правдивого, типового відтворення дійсності. 

- Інтернаціональності й національної своєрідності художнього методу 

[24, с. 110]. 

- Вивчення художнього методу на основі аналізу твору, зокрема в таких 

аспектах: «…які теми, конфлікти, сюжети розробляє письменник, які пейзажі 

змальовує, як будує літературний твір, зображує характери, як їх оцінює, якими 

художніми прийомами користується, які особливості його мовного стилю, які 

літературні роди та жанри найбільш використовує» [24, с. 109–110]. 

О. Бандура запропонувала системно-структурний підхід до вивчення 

теоретико-літературного матеріалу, що мав забезпечити формування в учнів 

стійкої системи знань. Засвоєння романтизму й реалізму на прикладі творів 

Т. Шевченка, аналіз їхньої тематики, образів, жанрів, художніх засобів 

спрямовувалися на усвідомлення рис творчого методу літератора. Під час 

узагальнення й повторення учням пропонувалося самостійно визначити спільне 

та відмінне у романтизмі й сентименталізмі, романтизмі й реалізмі, спираючись 

на авторські схеми й таблиці, змістове наповнення яких характеризує 

літературні напрями. Провідними методами вивчення теоретико-літературного 

матеріалу визначено лекцію та бесіду. Традиційно найбільш продуктивним 
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О. Бандура називала метод соцреалізму, у системі якого розглядався 

революційний романтизм. Однак те, що вона запропонувала до шкільного 

вивчення натуралізм, імпресіонізм, символізм, футуризм, було помітним 

поступом у розвитку вітчизняної методичної думки. Водночас слід зауважити, 

що у формулюваннях дослідницею понять немає узгодженості, «декадентські 

течії» визначені як «антиреалістичні» з «антинародною сутністю» [24, с. 140], 

«тупики» світового мистецтва [24, с. 141], а все ж вони не проігноровані, у їхній 

естетиці було визначено художню сутність: в імпресіонізмі – відтворення 

найтонших змін у настрої, фіксування хвилинних вражень за допомогою 

кольорів і звуків, у символізмі – містицизм, вивершення символу, позбавленого 

реального змісту, у футуризмі – пошуки нових форм тощо. Актуальність і 

важливість доробку О. Бандури в аспекті порушеної проблеми підтверджує 

видання навчального довідника «Теорія літератури в тезах, дефініціях, 

таблицях» (К., 2008), здійсненого в співавторстві з Г. Бандурою. У довіднику 

подано інформацію про напрями й течії світової літератури згідно з концепцією 

сучасного літературознавства. 

Тільки в 90-х рр. ХХ ст. в умовах відновленої державності України 

методистам, як і літературознавцям, удалося позбавитися ідеологічної 

заангажованості. Так, В. Неділько в лекціях для словесників «Елементи теорії 

літератури» (К., 1994) пояснював літературний процес «багатоманітністю, 

багатством методів, стилів, шкіл» [312, с. 58], «змаганням ідейно-естетичних 

течій» [312, с. 55], творчістю романтиків, реалістів, символістів, футуристів, 

неокласиків, авангардистів тощо, творами письменників, несправедливо 

вилучених з історії літератури (П. Куліш, М. Вороний, В. Винниченко, 

М. Куліш, Є. Плужник, М. Зеров). У шкільне літературознавство було введено 

термін «модернізм», репрезентований експресіонізмом, сюрреалізмом, 

футуризмом тощо. 

На хвилі оновлення методики з’явилася книжка К. Фролової «Цікаве 

літературознавство» (К., 1991), у якій у формі листів-лекцій популяризувалися 
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теоретичні орієнтири сприйняття художньої літератури. У розділі «Пізнання. 

Оцінка. Спосіб моделювання, індивідуальний код» розглянуто загальні 

закономірності творчого процесу, зокрема формування творчого методу 

письменників на спільних гносеологічних, аксіологічних засадах, способах 

моделювання, що є основою певного літературного напряму. Автор пояснює: 

«Саме метод, сформувавшись на основі світогляду, світосприйняття, ідеалу, 

традицій, індивідуальної творчої психології, програмує відбір усіх художніх 

засобів, народження стилю» [454, с. 160]. Належне сприйняття різних родів і 

жанрів, різностильових творів, застерігає дослідниця, вимагає великого 

читацького досвіду, читацької культури, високого рівня розвитку асоціативного 

мислення, уяви, фантазії, здатності «відчувати інтонації письменника, 

емоційний темпоритм його мовлення» [454, c. 160]. Ці властивості 

характеризуються як «творчий метод читача», «який так чи інакше вступає в 

співтворчість з автором» [454, с. 160] і забезпечує високий рівень розуміння 

літератури. Розраховуючи на широке коло учнів-читачів, К. Фролова розповіла 

про класицизм, сентименталізм, романтизм, реалізм, пояснила їх особливості на 

прикладах літературних творів, ілюструючи «взаємозв’язок між естетичним 

ставленням до дійсності, творчим методом, основними родами й видами і 

вираженням всього цього в індивідуальних стилях» [454, с. 174]. 

Знаковими у вітчизняній методиці стали праці Б. Степанишина 

«Викладання української літератури в школі» (К., 1995) та Є. Пасічника 

«Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах» 

(К., 2000), які пропагували оновлений підхід до вивчення літератури на 

естетичних засадах. На жаль, шкільне опанування літературних напрямів 

авторами не актуалізувалося. Віддаючи перевагу реалістичному способу 

зображення, методисти згадували про загальні закономірності розвитку 

літературного процесу, зокрема взаємозв’язки творчих методів, мистецьких 

напрямів, течій, шкіл, тільки принагідно, коли йшлося про спорідненість 

методики викладання літератури з літературознавством, наприклад, під час 
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вивчення оглядових тем, на підсумкових заняттях [344, с. 231–233]. 

Формулювалися завдання написати реферат («Тарас Шевченко – засновник 

критичного реалізму в українській літературі» [394, с. 67]); обґрунтувати тезу 

(«Роман “Чорна рада” – твір романтичного спрямування» [394, с. 157]). 

Вагомим внеском у методику вивчення шкільного літературознавства є 

наукові праці, підручники Н. Волошиної. Керуючи проектом створення 

програми з української літератури (5–11 класи) для загальноосвітніх 

навчальних закладів з українською й російською мовами навчання (К., 2001), 

учена наголошувала на потребі формування читацької культури та естетичних 

смаків у процесі літературного читання [308, с. 45–46]. У змісті цієї програми 

було враховано вивчення теоретико-літературних понять, пов’язаних із 

великими стилями, зокрема в 10 класі – початкові уявлення про імпресіонізм, 

неоромантизм, модернізм, імпресіоністичні тенденції в збірці «Сонячні 

кларнети» П. Тичини, європейський неокласицизм та українські неокласики; в 

11 класі – поєднання реалістичних і романтичних рис у творчості 

Ю. Яновського тощо. У підручнику «Наукові основи методики літератури» (К., 

2002) окрему розвідку присвячено огляду літературного періоду з розкриттям 

творчих методів та провідних напрямів. Однак естетика великих стилів на уроці 

вивчення художнього твору лишилася поза увагою дослідниці. У методичній 

моделі вивчення оглядової теми, розробленої Н. Волошиною, видається 

цікавим «визначення “нерва” й образу епохи, її літературної, музичної, 

образотворчої емблеми» [308, с. 115], що наштовхує на думку про необхідність 

унаочнення великих стилів знаковими ейдосами, які є орієнтирами у світі 

різностильового мистецтва. 

Проблемі вивчення літературних напрямів приділила увагу Г. Токмань у 

монографії «Методика викладання української літератури в старшій школі: 

екзистенціально-діалогічна концепція» (К., 2002) та підручнику «Методика 

навчання української літератури в середній школі» (К., 2012). Уперше в 

методиці викладання літератури було запропоновано систематизувати складний 
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теоретичний матеріал про великі стилі за блоками, визначено низку ефективних 

методичних прийомів засвоєння понять групи «літературні напрями», а саме: 

- Установлення яскравих предметних асоціацій. Передусім 

літературний напрям має асоціюватися з певним художнім твором (його 

виразним уривком, образом). 

- Установлення зв’язків з іншими мистецтвами (живописом, 

архітектурою, музикою тощо). 

- Тлумачення й унаочнення назви напряму (наприклад, демонстрація 

книги «Літопис руський» ілюструватиме монументальний напрям; фото килима 

із складним орнаментальним малюнком унаочнюватиме стиль «Слова о полку 

Ігоревім» тощо). 

- Зіставлення творів українських і зарубіжних авторів, що 

репрезентують один напрям [416, с. 279–280]. 

Автор визначила етапи вивчення літературного напряму: аналіз твору з 

виявленням ознак певного напряму; структурування цих ознак за блоками, 

визначення поняття; виявлення засад цього напряму як стильової домінанти у 

творчості низки письменників; узагальнення поняття про напрям та окреслення 

його місця у вітчизняному літературному процесі; уведення напряму 

вітчизняного письменства у світовий літературний та загальномистецький 

контекст; спроби творчого писання в межах вивченого літературного напряму 

[417, с. 208]. Досвід Г. Токмань дає імпульс для нових методичних розробок 

науковців і вчителів, які досліджують проблему вивчення великих стилів. 

В аспекті формування уявлень старшокласників про національну 

літературу як цілісного динамічного організму з властивими йому законами 

розвитку, системою зв’язків зі світовим письменством викликає інтерес праця 

А. Градовського «Компаративний аналіз у системі шкільного курсу літератури: 

методологія та методика» (Черкаси, 2003). Автор твердить: «Реконструювання 

національного дискурсу через віднесення його до історично паралельних, а в 

їхніх межах до течій, напрямів, стилів, ідеологій, індивідуальних художніх 
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рішень можливе на уроках зарубіжної й української літератур» [112, с. 32]. 

Слушним є його зауваження про те, що компаративне вивчення типологічно 

споріднених явищ мистецтва дозволяє усунути невиправдане інформаційне 

дублювання, зокрема тлумачення теоретичних понять, категорій, критеріїв, і 

заощадити час на аналіз літературних творів [112, с. 72]. Моделюючи систему 

компаративного вивчення української літератури, А. Градовський розробляв 

теми, в основу яких покладено спорідненість художнього мислення та принцип 

контекстного розгляду літературних явищ, як-от: «Подібність та відмінність 

українського та європейського бароко», «Сентиментально-реалістичні повісті 

Г. Квітки-Основ’яненка в контексті європейського сентименталізму», «Поезія 

Олександра Олеся в контексті європейського символізму», «Традиції і 

новаторство ранньої творчості П. Тичини і європейського модернізму», 

«Художньо-філософська концепція буття “неокласиків” та групи “Парнас”». 

Методичні рекомендації-орієнтири до вивчення цих тем містять 

літературознавчі коментарі до планування бесіди, лекції вчителя, організації 

самостійної роботи учнів. 

Моделюючи вивчення літературних напрямів, важливо врахувати 

дослідження А. Ситченка «Навчально-технологічна концепція літературного 

аналізу» (К., 2004). Серед умінь аналізу художнього твору старшокласниками в 

монографії відзначено такі: розуміння основних творчих методів та 

літературних напрямів, вирізнення їх ознак у вивчених творах; пояснення місця 

й значення творів у літературному процесі тощо [388, с. 147]. Концентруючи 

увагу на характерних рисах індивідуального стилю письменника, автор 

обґрунтував проблемно-стильовий шлях аналізу, завданням якого є вироблення 

в учнів «бачення найширших взаємозв’язків між проблематикою і поетикою 

художнього твору» [388, с. 163]. Вважаємо доцільним розширити цю 

методологію, доповнивши її тезою про корелювання індивідуального стилю 

письменника й естетики літературних напрямів. 
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Однією з найважливіших засад вивчення напрямів українського 

письменства є осмислення особливостей образу світу, художньо відображеного 

у творах. Філософсько-історичний аспект цієї проблеми цікавив 

Ю. Бондаренка, який зосередив увагу словесника на встановленні зв’язків 

літератури з історією світоглядних процесів, розставляючи аксіологічні 

акценти. Учений розробив прийоми, специфіка яких ураховує психологічну, 

філософську та культурологічну зумовленість створення художньо-історичної 

картини світу. Зокрема, він запропонував під час огляду художнього процесу 

конкретної доби, певного напряму чи течії розкрити «зміст ідеї, що корелювала 

ціннісні пріоритети в зображенні дійсності значного кола письменників» [55, 

с. 199]. Окреслюючи особливості картини світу в її зв’язках із культурно-

історичними процесами, Ю. Бондаренко визначив антропоцентричні 

«мікроісторії», пов’язані з реалізмом, натуралізмом, модернізмом, дослідив 

вектор їх ідейного спрямування. Автор обґрунтував принцип ідеаційності, 

виявляючи в літературному матеріалі втілення фундаментальних ідей, що 

визначають духовно-філософські пріоритети людства: Бога, людини, соціуму та 

нації [55, с. 184]. Рух цих ідей, на його думку, старшокласники спостерігають, 

аналізуючи літературний процес у всій різноманітності художньо-історичних 

картин світу, змодельованих авторською свідомістю письменника під впливом 

філософських і культурних імперативів доби. Підтримуємо думку науковця про 

необхідність подолання соціологічного документалізму та фактографізму в 

осмисленні художніх творів. Вважаємо, що розв’язання цієї проблеми можливе 

не тільки за умови усвідомлення старшокласниками системи поглядів на світ, 

але й різних способів його пізнання та художнього відтворення. 

У світлі створюваної методики цікавою видається ідея О. Куцевол про 

використання в шкільній практиці матеріалів «поетичної критики», 

витлумаченої дослідницею як «вірші поетів, через призму яких можуть 

розглядатися явища літературного процесу» [236, с. 6]. Виходячи з положення 

М. Бахтіна про діалогічність, що виникає з поліфонії читацьких поглядів, учена 
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довела доцільність залучення до полілогу «письменник – учитель – учень» 

важливої особи «митця, котрий відгукнувся на певне літературне явище, подію, 

залишив поетичні спогади чи роздуми про свого співбрата по перу» [236, с. 7]. 

Уклавши антологію оригінальних прикладів «поетичної критики», у якій 

висвітлюється значення книги, фольклору, погляди на життя й творчість 

письменників від давнини до ХХ ст., О. Куцевол чітко окреслила їх тематичні 

різновиди: твори історико-біографічного характеру, які висвітлюють життя і 

творчість майстрів слова; твори художньо-філософського характеру, присвячені 

осмисленню проблем через призму творчості й особистості письменників [236, 

с. 9], визначила в них низку підтем. Серед взірців «поетичної критики», на 

нашу думку, важливо виокремити поезії, у яких схарактеризовано стиль 

письменника, літературної групи, течії, напряму, а також вірші – маніфести 

літературної творчості. Такими прикладами можна вважати маніфестації 

символізму й імпресіонізму в «Поетичному мистецтві» П. Верлена; 

українського символізму в поезіях М. Вороного «Іванові Франкові», «Ти – 

чарівник», «Вега»; сюрреалізму в поезіях Б.-І. Антонича «Ars critica», «Дружня 

гутірка»; творчих засад групи неокласиків у віршах М. Зерова «Pro domo», 

«Неокласичний марш»; індивідуальних стилів поетів-шістдесятників у 

«Парнасі» І. Світличного тощо. 

Проблема засвоєння теоретичних знань про літературні напрями знайшла 

своє відображення в класифікації уроків В. Шуляра, який обґрунтував 

необхідність упровадження технологічної моделі уроку вивчення теорії 

літератури та літературно-мистецьких явищ із наступними навчальними 

ситуаціями: «контекстне вивчення теоретико-літературних понять; формування 

теоретико-літературних понять; вивчення теоретико-літературних тем» [488, 

с. 788]. Визначаючи архітектоніку, композиційні елементи та сюжетно-змістові 

лінії цього типу уроку, автор наголошує на необхідності вивчення теорії 

літератури до ознайомлення з художнім твором, «щоб розмова про прочитане 

будувалася не на “розмовно-побутовому рівні”, а кваліфіковано» [488, с. 345]. 
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Проблему вивчення літературних напрямів актуалізовано в методиці 

викладання світової літератури. Відзначивши складність засвоєння теоретико-

літературних понять, пов’язаних із закономірностями літературного розвитку, 

Л. Мірошниченко спланувала такі напрямки дослідження: «визначення змісту 

історичного та літературознавчого матеріалу, достатнього для зацікавлення ним 

учнів, легкого й усебічного сприйняття, можливості практичного застосування; 

окреслення методів, прийомів та видів навчальної діяльності» [282, с. 254]. За 

авторською схемою учні засвоюють загальні уявлення про літературний процес 

і місце в ньому літературного напряму, визначення термінів з метою 

аргументованого оперування цими знаннями під час характеризування доби та 

аналізу художнього твору. Для реалізації цих завдань Л. Мірошниченко 

визначила альтернативні методи і прийоми: слово вчителя, евристична бесіда, 

створення схеми літературного процесу, робота зі словником літературознавчих 

термінів, що проілюстровано в «Методиці викладання світової літератури в 

середніх навчальних закладах» (К., 2007) на прикладі уроку формування 

теоретико-літературних понять «Таємниця Блакитної квітки (Романтизм у 

західній літературі)». 

Засвоєння старшокласниками літературних напрямів сприяє розвитку 

читацької діяльності, що підтверджено методичною концепцією О. Ісаєвої. Під 

час вивчення оповідання Ґ.-Ґ. Маркеса «Стариган із крилами» вчена передбачила 

опанування специфіки «магічного реалізму», обґрунтувала ефективність 

застосування прийому «перерваного читання», у процесі аналізу 

постмодерністської лірики Й. Бродського застосувала прийом «повторного 

читання» з метою поглиблення читацької рецепції старшокласників. У системі 

розвитку усного мовлення О. Ісаєва розробила уроки виразного читання поезій 

Ф. Тютчева, А. Фета, В. Вітмена, Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо («Від 

романтизму до символізму»), творів російських поетів «срібної доби»; 

підсумковий урок-семінар «Епоха постмодернізму». 
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Методиці вивчення епічних творів модернізму на уроках зарубіжної 

літератури присвячено дисертаційне дослідження В. Уліщенко. Умотивовуючи 

методичні засоби специфікою модерністської прози, її етико-естетичною 

самобутністю, вираженою неоміфологізмом, мотивною структурою, 

психологічною заглибленістю, дослідниця доводить ефективність застосування 

в шкільній практиці прийому моделювання життєво можливих ситуацій із 

залученням окремих елементів коучингу, виконання завдань пізнавального, 

рефлексивного, творчого характеру. Успішне опанування старшокласниками 

знань, за результатами експериментальної роботи В. Уліщенко, забезпечують 

випереджальні завдання, які передбачають «пошуково-дослідницьку роботу із 

філософії, культурології та літературознавства, логіко-структурувальну – з 

історії та теорії літератури (наприклад, підготовку бліц-презентації одного з 

мистецьких напрямів або структурування особливостей, властивих одному з 

епічних жанрів), рефлексивно-рецептивну (наприклад, письмову розповідь про 

емоції, викликані знайомством з модерністським твором), аналітико-

рецептивну (окреслення опорних деталей тексту й пояснення причин їхнього 

виділення), творчу (підготовку монологу героя, віртуального діалогу)» [438, 

с. 118]. Методист довела ефективність застосування таких видів аналізу 

художнього твору, як мотивний, лінгвостилістичний, культурологічний, аналіз 

неоміфологічних образів. 

Необхідність упровадження в шкільну практику контекстного вивчення 

твору за умови реалізації принципу твороцентричності обстоює В. Гладишев, 

визначаючи різні рівні контексту: біографічний, літературознавчий, 

культурологічний, особистісно значущий, відповідні сполучення яких спільно 

із фоновими знаннями забезпечують ефективність навчально-виховного впливу 

на особистість [93, с. 335–336]. Обґрунтовуючи важливість літературознавчого 

контексту вивчення твору, автор наголосив на єдності історико-літературного, 

теоретико-літературного, літературно-критичного аспектів і результативності їх 

актуалізації в системі. Повноцінне засвоєння літератури, на думку методиста, 
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також можливе за умови «вивчення духовно-естетичного досвіду народу, 

міжнаціональних та внутрішньо національних художніх взаємодій» [94, с. 72–

73]. Контекстний підхід до вивчення літературного твору розроблено 

відповідно до його родово-жанрової специфіки, саме ж методичне забезпечення 

прочитання старшокласниками різностильових творів українського 

письменства в контексті потребує окремого дослідження. До розв’язання цієї 

проблеми у філологічному профільному навчанні долучилися Т. Яценко та 

З. Шевченко, які розробили спецкурс «Художня література в контексті світової 

культури», метою якого є «розширення філологічних знань учнів, формування 

їхніх світоглядних орієнтацій і компетенцій у сфері художньої культури, 

оволодіння методикою аналізу художнього твору на літературознавчому рівні в 

широкому культурологічному контексті» [479, с. 45]. 

Особливим підходом до вивчення стилю письменника з урахуванням 

літературних напрямів є методика Ж. Клименко, заснована на специфіці 

перекладних художніх текстів з актуалізацією світової та української 

літературно-критичної думки. Упроваджуючи наукові здобутки в шкільну 

практику, дослідниця реалізує принцип полікультурності освіти, що сприяє 

національній самоідентифікації особистості й водночас виробленню 

толерантності до інших культур. 

Діагностика означеної проблеми за науково-методичними джерелами дає 

підстави стверджувати, що до її розв’язання неодноразово зверталися вчені-

методисти в пошуку ефективних методичних прийомів засвоєння учнями 

складного літературознавчого матеріалу, обґрунтовуючи важливість 

опанування старшокласниками знань про великі стилі, набуття ними стильових 

орієнтирів сприйняття художніх творів. Однак цілісного системного 

дослідження з обґрунтуванням методики вивчення літературних напрямів досі 

не здійснено. Необхідність такого дослідження підтверджується метою 

літературної освіти, складником якої є формування вдумливого читача з 
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критичним мисленням, розвиток його пізнавальних, інтелектуальних, творчих 

можливостей, естетичних смаків, засвоєння ним художнього образу світу. 

 

2.2. Аналіз проблем вивчення літературних напрямів у змісті сучасної 

літературної освіти та шкільній практиці 

Основою альтернативних методик викладання літератури є нормативні 

державні документи МОН України, зокрема Державний стандарт базової і 

повної середньої освіти та програма, згідно з якими створюються підручники, 

навчальні посібники, розробляються методичні комплекси. Тому в процесі 

створення методичної моделі навчання старшокласників української літератури 

на естетичних засадах літературних напрямів виникає необхідність аналізу 

стандарту, уточнення змісту літературної освіти за визначеною проблемою в 

програмах, підручниках, узагальнення педагогічного досвіду словесників-

практиків. 

У змісті літературознавчої лінії старшої школи Державного стандарту 

базової і повної середньої освіти передбачено засвоєння провідних 

літературних напрямів, течій, стилів [129], однак у вимогах до рівня 

загальноосвітньої підготовки старшокласників мовиться лише про «знання 

літературознавчих понять, уміння оперувати ними» та «вміння орієнтуватися в 

жанрово-родовій специфіці вивчених художніх творів» [129]. На нашу думку, 

слід уточнити вимоги й указати на вміння розуміти й характеризувати стильові 

особливості творів відповідно до специфіки літературних напрямів, що 

забезпечуватиме результативність аксіологічного «розуміння цілісної картини 

художнього світу та представленої в ньому авторської концепції, етичних та 

естетичних цінностей, відображених у художньому тексті» [129], а також 

культурологічної лінії – усвідомлення під час вивчення літератури етапів 

розвитку культури, закономірностей узаємодії різних видів мистецтва, 

інтеграції національної культури у світову. 
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У чинній програмі «Українська література. 10–11 класи» представлено 

різні літературні напрями й течії: реалізм, натуралізм, імпресіонізм, 

експресіонізм, неоромантизм, символізм, неореалізм, футуризм, соцреалізм, 

бароко, постмодернізм (стилі названо в порядку їх визначення в змісті 

програми). Літературний курс академічного рівня в 10–11 класах є системно-

історичним, тобто вивчається не історія літератури, а українська література, у 

зв’язку з чим більшою мірою активізуються морально-етичні аналогії, 

суспільно-ціннісні орієнтири через естетико-літературознавчі категорії [430]. 

Досягненням сучасної програми вважаємо актуалізацію провідних рис 

літературних напрямів у художньому творі. Так, реалізм вивчається в розмаїтті 

властивих йому жанрів: соціально-побутова повість-хроніка, соціально-

психологічний роман, соціально-побутова драма, історична трагедія, соціально-

психологічна драма тощо. У вимогах до старшокласників відзначено 

необхідність коментування актуальних проблем, визначення типового й 

індивідуального в зображенні персонажів реалістичних творів, пояснення 

авторської позиції реалістів, формулювання власної думки про українську 

ментальність, національний характер, народну мораль і етику. Виваженою й 

обґрунтованою постає система вивчення імпресіонізму через стильове 

новаторство М. Коцюбинського. Це стильове явище старшокласники 

спостерігають, аналізуючи новелу «Intermezzo», такі її риси, як глибокий 

психологізм художнього зображення, імпресіоністичні пейзажі, звукові образи, 

пантеїзм у світобаченні. Завданнями вивчення цієї теми передбачено 

встановлення міжмистецьких аналогій із французьким імпресіоністичним 

малярством та картинами М. Бурачека. Поняття «імпресіонізм» розвивається в 

уявленнях старшокласників на прикладах прози В. Винниченка («Момент»), 

Г. Косинки («В житах»), поезії П. Тичини. Засвоєння поняття «експресіонізм» 

передбачає усвідомлення учнями драматизму конфлікту, емоційної 

загостреності зображуваного в новелі В. Стефаника «Камінний хрест»; 

«неоромантизм» – декларації сильної вольової особистості, духовно-естетичної 
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сутності людини, її творчих можливостей у творах Лесі Українки; «символізм» 

– музичності, звукової виразності поезій М. Вороного, Олександра Олеся; 

«футуризм» – експериментаторства, урбанізму, деструкції у творах М. Семенка 

тощо. Укладачам нової програми вдалося розширити межі сприйняття 

літературних творів, застосовуючи різностильову естетику літературних 

напрямів, і частково реалізувати принцип вивчення поняття «зсередини 

тексту», практичного поєднання теоретико-літературних знань з аналізом 

художнього твору. Однак, на нашу думку, програма потребує подальшого 

вдосконалення й корегування в аспекті вивчення різностильових творів 

українського письменства й засвоєння учнями старших класів естетики 

літературних напрямів, а саме: 

- розширення загальнокультурного, загальномистецького контексту 

вивчення художнього твору; 

- систематизації знань з урахуванням поступового ускладнення 

засвоєння естетики літературних напрямів, течій; 

- чіткого визначення стильових орієнтирів аналізу художнього твору: 

особливостей світогляду, жанрової своєрідності, тематичної та ідейної 

спрямованості, специфіки художнього відтворення образів, мови тощо; 

- окреслення рекомендацій щодо впровадження в шкільну практику 

медіаджерел, що сприятимуть інформативному забезпеченню, 

унаочнюватимуть міжмистецькі зв’язки. 

Підручники з української літератури, за якими нині навчаються 

старшокласники, підготовлені з урахуванням нових досягнень 

літературознавства, педагогіки, психології, методики викладання. 

Плюралістичний підхід до вивчення предмета зумовив їх варіативність. Серед 

учителів й учнів користуються популярністю такі, як «Українська література. 

10 клас» (автори О. Авраменко, В. Пахаренко), «Українська література. 11 

клас» (автори О. Авраменко, Р. Мовчан, В. Пахаренко), «Українська література. 

10 клас (профільний рівень)» (автори Г. Семенюк, М. Ткачук, О. Слоньовська, 
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Р. Гром’як, Л. Вашків, Н. Плетенчук). Ці видання вирізняються новим змістом: 

альтернативними виваженими інтерпретаціями художніх текстів та судженнями 

критиків; стислими довідками, що орієнтують учнів на культурологічний 

контекст вивчення твору; консультаціями з теорії літератури, що допомагають 

зрозуміти й проаналізувати той або той період чи твір; інформацією про інші 

види мистецтва; завданнями різних рівнів. Підручники проілюстровані 

репродукціями картин українських та зарубіжних художників, зображеннями 

скульптурних і архітектурних пам’яток, кадрами з кінофільмів тощо. 

Ілюстративний матеріал супроводжується завданнями, які сприяють кращому 

усвідомленню літературного твору, стилю, доби, допомагають зрозуміти 

взаємодію мистецтв, інтеграцію української літератури у світовій культурі. 

Функціональність ілюстрацій стосовно засвоєння старшокласниками стильової 

естетики спостерігаємо на прикладах запитань і завдань: «Які риси 

імпресіонізму ви помітили в роботах К. Моне й О. Мурашка» [426, с. 150]; 

«Розгляньте репродукції картин художників-символістів М. Чурльоніса і 

Ґ. Клімта. Яка з них, на вашу думку, найбільш співзвучна з поезіями 

М. Вороного? Свою позицію аргументуйте» [426, с. 230] тощо. 

Заслуговують на увагу й теоретико-літературні консультації в 

підручниках, зокрема статті про реалізм, імпресіонізм, символізм, 

експресіонізм, неоромантизм, неореалізм (10 клас), у яких подані визначення 

напрямів, закцентовані провідні стильові риси, названі представники. У 

навчальну книгу для 11 класу автори вмістили визначення цих термінів з метою 

актуалізації знань. Аналіз творчості письменників здійснюється з урахуванням 

стильового синтезу й визначенням стильової домінанти, наприклад, автори 

стверджують, що у творчій манері В. Симоненка «переважає неоромантична 

манера» [428, с. 231], І. Драч «підхопив обірвану на початку 1930-х років 

авангардистську традицію в українській літературі, зокрема футуристичні й 

сюрреалістичні шукання» [428, с. 239], у поезії й прозі М. Вінграновського 

«органічно сполучаються неоромантична й авангардистська, зокрема 
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експресіоністична та сюрреалістична, манери» [428, с. 247], «у поезії 

Л. Костенко переважають елементи неоромантизму й неокласицизму, а також 

імпресіонізму в їх органічній єдності» [428, с. 254], стильовою ознакою творів 

Ю. Яновського визначено «поетичний реалізм (письменник назвав його 

«крилатим реалізмом)» [428, с. 285] тощо. 

Проаналізовані підручники мають багато позитивних якостей; більшою 

мірою їх матеріали успішно впроваджуються в шкільну практику й реалізують 

поставлені авторами завдання: сприяти встановленню різновекторного діалогу 

читача з письменником і літературним твором. А все ж таки їм бракує чіткості 

й системності в ключових визначеннях літературних напрямів і течій з 

окресленням стильової домінанти, що впливає на формальні й змістові 

структури літературних творів. Наприклад, у підручнику для 10 класу 

імпресіонізм, символізм, неореалізм тлумачаться як течії модернізму, 

неоромантизм – як «модерністський стиль» [426, с. 203], коли в навчальній 

книзі для 11 класу експресіонізм названо напрямом у європейському мистецтві 

[428, с. 26], то імпресіонізм – уже стилем у мистецтві та літературі [428, с. 76], 

неоромантизм представлений як об’єднувальна назва романтичних течій [428, 

с. 88] тощо. Скажімо, екзистенціалізм у підручнику для 10 класу окреслено як 

«світоглядово-мистецька система, що зосереджує увагу на індивідуальному 

існуванні та самовираженні людини» [426, с. 251], а в підручнику для 11 класу 

ті ж автори витлумачили це явище як «напрям у філософії та в літературі, 

предметом вивчення (чи художнього дослідження, осмислення) якого є 

проблема буття (існування) людини в складних ситуаціях страждання, 

внутрішньої боротьби, загрози смерті, втрати близьких тощо» [428, с. 108]. 

Крім того, що поняття набуває розмитості, визначення його в підручнику для 

10 класу, на нашу думку, не виправдане, адже за програмою старшокласники 

під час вивчення новели «Момент» повинні засвоїти стильові риси неореалізму 

й актуалізувати знання про імпресіонізм. У цьому разі важливіше процитувати 
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філософів щодо їхніх поглядів на світ і людину, ніж детально аналізувати 

екзистенціалізм. 

Спостерігаємо й неузгодженість ілюстративного матеріалу з текстом 

підручника. Приміром, літературознавчий коментар до «Перехресних стежок» 

І. Франка унаочнює картина О. Мурашка, у мистецькому контексті до якої 

йдеться про імпресіонізм, а далі пропонується таке завдання: «Розгляньте 

репродукцію картини О. Мурашка “Портрет дівчини в червоному капелюсі”. 

Які стильові риси імпресіонізму в цій роботі ви помітили?» [426, с. 137]. Це 

завдання випереджає знайомство з імпресіонізмом і за програмою, і в 

підручнику. Ще одна картина О. Мурашка «Кав’ярня» ілюструє теоретичний 

матеріал про імпресіонізм. На нашу думку, паризькі мотиви українського 

художника доречно замінити іншими його роботами, як-от «На кормі», 

«Сонячні плями», адже ці картини співзвучні з імпресіями М. Коцюбинського. 

Не виправдано також ігнорування в програмі та підручниках вивчення 

сюрреалізму – стилю, який є ключем до прочитання творів Б.-І. Антонича, 

В. Голобородька, поетів Нью-Йоркської групи. У підручнику для 11 класу 

автори відзначили риси сюрреалізму у творчості І. Драча, М. Вінграновського, 

але стиль так і залишився для старшокласників нез’ясованим, без коментарів і 

пояснень. Насправді ж сюрреалізм слід було б проілюструвати поезіями Б.-

І. Антонича «Ars critica», «Дружня гутірка», картинами С. Далі, Е. Андієвської, 

запропонувати визначення цього літературного напряму й окреслити його 

конститутивні риси, адже в багатоплощинній сюрреалістичній картині 

народного буття українські письменники художньо втілили скарби народної 

мудрості, видобуваючи їх із глибин національної психіки й джерел народної 

творчості. 

На підставі аналізу підручників з української літератури для старших 

класів визначимо напрямки їх удосконалення: 

- змістове увиразнення, верифікація визначення теоретико-літературних 

понять групи «літературні напрями»; 
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- систематизація теоретико-літературного матеріалу, чітке визначення 

стильової домінанти напряму та його конститутивних рис; 

- ілюстрування великих стилів цитатами з літературної критики та 

літературних маніфестів; 

- розробка завдань різного рівня з метою вдосконалення стильового 

аналізу художніх творів; 

- ретельний добір творів інших видів мистецтва, засобами яких 

ілюструється міжмистецька взаємодія. 

Здобули визнання в учителів-словесників посібники О. Ніколенко 

«Бароко, класицизм, просвітництво» (Харків, 2003), «Романтизм у поезії» 

(Харків, 2003), «Поезія французького символізму» (Харків, 2003), за допомогою 

яких у шкільну практику вивчення зарубіжної літератури впроваджується 

складна теоретико-літературна інформація про епохи, напрями, стилі. У 

виданнях висвітлено особливості бароко, класицизму, романтизму, символізму, 

імпресіонізму, представлено ці напрями в різних видах мистецтва, 

запропоновано різні погляди науковців на стильові мистецькі явища, подано 

відомості з літературознавства, мистецтвознавства, теорії літератури, 

літературної критики. Активізуючи творчість учителя, автор пропонує зразки 

різних видів аналізу літературних творів, методичні поради до вивчення поезії 

бароко, драматургії класицизму, лірики романтизму й символізму, запитання та 

завдання до самостійної роботи учнів, опорні схеми, таблиці для узагальнення 

матеріалу тощо. 

Учителі-словесники також долучаються до розв’язання проблеми вивчення 

літературних напрямів творчими розробками, які публікуються на шпальтах 

науково-методичної періодики. Серед них вирізняються уроки: С. Молочко, яка 

активізувала сприйняття імпресіоністичного твору (за новелою 

М. Коцюбинського «Intermezzo») через музичні образи, пояснила етимологію 

слів музичними термінами, наголосила на музичних асоціаціях у літературному 

тексті, озвучила настрій героя музичними фрагментами композиторів 
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К. Дебюссі, Д. Шостаковича [288, с. 69]; О. Неживого, який запропонував 

визначити імпресіоністичні ознаки повісті «Тіні забутих предків» 

М. Коцюбинського, акцентуючи увагу на відчуттях внутрішнього стану героїв 

через кольорову гаму однойменного кінофільму С. Параджанова [321, с. 100]; 

Я. Самохвалової та В. Соснової, які на інтегрованому (світова культура та 

українська література) уроці-дослідженні передбачили висловлювання учнями 

вражень від сприйняття образів «Intermezzo» М. Коцюбинського й картин 

французьких імпресіоністів, запропонувавши старшокласникам використати 

спеціальну «шкалу сприйняття творів: відчув…, побачив…, зрозумів, що…» 

[383, с. 7]; Л. Фісунової з пропозицією зіставлення новели «Камінний хрест» 

В. Стефаника та мистецьких робіт художників-експресіоністів Е. Мунка, 

П. Ґоґена [446, с. 10–11]; Л. Решодько, яка запланувала на уроці вивчення 

«Зачарованої Десни» О. Довженка дослідити витоки експресії у творчості цього 

письменника та художниці М. Приймаченко [369, с. 17–18]. 

З метою виявлення рівня фахової компетентності вчителів-словесників в 

означеній галузі та їхньої готовності викладати українську літературу на 

естетичних засадах літературних напрямів, а також тих методичних проблем, 

що виникають у практичній діяльності, було проаналізовано відвідані уроки 

української літератури в старшій школі (навчальних закладів Луганської та 

Полтавської обл.), проведено анкетування серед слухачів курсів підвищення 

кваліфікації. В опитуванні взяли участь 98 словесників, досвід яких 

(викладання української літератури в старших класах) складає не менше 5 

років. Їм було запропоновано дати відповіді на такі запитання: 

1. Як ви розумієте поняття «літературний напрям», яким чином 

систематизуєте знання про кожен із напрямів? 

2. Які концепти вивчення стилів історико-літературних праць Дмитра 

Чижевського застосовуєте на практиці? 

3. Які джерела використовуєте, готуючи уроки вивчення великих стилів? 
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4. Які труднощі літературознавчого та методичного характеру виникали 

у вашій практиці під час вивчення літературних напрямів? 

5. Чи однакова система методів та прийомів вивчення різних 

літературних напрямів? Чим це зумовлено? 

6. Які типи уроків ви застосовуєте, вивчаючи різні літературні напрями? 

7. Як використовуєте міжмистецькі зв’язки в процесі вивчення 

різностильових художніх творів? 

8. Яке значення, на вашу думку, має вивчення літературних напрямів у 

шкільному курсі української літератури? 

Запитання для опитування та анкетування вчителів розроблено з метою 

виявлення рівня розуміння ними феноменів різностильових художніх явищ у 

літературі й мистецтві, генерування словесниками естетичних категорій у 

сприйнятті художніх творів, їхньої обізнаності з провідними 

літературознавчими концепціями тлумачення літературного процесу, 

готовності урізноманітнювати методичний інструментарій, застосовувати 

міжпредметні та міжмистецькі зв’язки, реалізуючи завдання вивчення 

провідних літературних напрямів українського письменства. 

Здебільшого відповіді педагогів позначені типовістю висловлювання. 

Розуміючи специфіку літературного напряму, вони не визначають конкретних 

блоків систематизації літературознавчого матеріалу, але пропонують 

старшокласникам узагальнювати знання про кожен із великих стилів, 

укладаючи словники літературознавчих термінів, накреслюючи схеми, 

формуючи таблиці, готуючи презентації, також контролюють засвоєння 

термінів під час літературних розминок. На жаль, на думку більшості 

респондентів, у шкільній практиці теорія літератури часто вивчається 

відокремлено від художніх творів, а тому сприймається як обтяжлива, зайва. 

Що стосується концепції «культурних хвиль» Д. Чижевського, то естетичний 

принцип оцінки художніх явищ з урахуванням їхньої стильової природи 

застосовується зрідка. 
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Найбільш ефективними джерелами, які використовуються для підготовки 

уроків вивчення літературних напрямів, названо підручники, словники 

літературознавчих термінів, спонтанно обрані Інтернет-ресурси, видання 

поурочних планів, публікації в науково-методичних журналах. Анкетування 

підтвердило особливе зацікавлення практиків публікаціями в рубриці «Стилі та 

напрями» журналу «Дивослово» – літературознавчими розвідками, що 

сприяють систематизації й поглибленню знань про літературні напрями 

українського письменства, рецепції та осмисленню їх у контексті світової 

художньої культури. Це пояснюється, з одного боку, недостатністю нових 

літературознавчих джерел із проблеми, а з другого – бажанням учителів 

збагачувати свій професійний досвід актуальними науковими дослідженнями з 

метою впровадження цікавого літературознавства в шкільну практику. Серед 

труднощів викладання словесники назвали недостатню кількість годин для 

аналізу епічних і драматичних творів, чим зумовлена концентрація уваги на їх 

сюжетно-композиційній організації, проблемно-тематичних особливостях, 

ідейному змісті, а тому часу на засвоєння теоретичних понять групи 

«літературні напрями» не вистачає. 

Серед опитаних 38% респондентів вважає, що система методів і прийомів 

вивчення різних літературних напрямів однакова; 62% – розуміють, що вона 

різна, проте пояснюють таку зумовленість не характеристиками великих стилів, 

а рівнем складності й абстрактності відповідного навчального матеріалу. 

Уточнили свої відповіді 39% учителів, які констатували, що ефективними в 

розв’язанні проблеми є лекції (32%), учнівські презентації (6%), дослідження 

(8%), в кількох анкетах названо й такі інтерактивні прийоми, як «ажурна 

пилка», «літературознавчий футбол» (1%). 

З-поміж найбільш доцільних типів уроків названо: урок засвоєння нових 

знань, комбінований (76%), семінар, урок-лекція (64%), урок-презентація 

(14%), інтегрований урок, урок компаративного аналізу (12%), урок-

дослідження (7%), урок-діалог культур (1%), бінарний урок (1%). Про 
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специфічність інноваційних уроків, зумовлену художньою природою того чи 

того великого стилю, в анкетах не йдеться. На запитання про застосування 

творів інших видів мистецтва під час вивчення літературних напрямів отримано 

загальні відповіді: залучають «живопис», «музику» без пояснень особливостей 

застосування, 37% узагалі не дали відповіді, що дає підстави констатувати 

недостатність обізнаності вчителів із різностильовими художніми ознаками 

мистецтва, його метамовою. 

Як правило, респонденти відзначають складність засвоєння учнями 

теоретико-літературної інформації, пов’язаної з мистецькими напрямами. 

Окремі вчителі (2%) пропонують виключити напрями зі шкільної програми, 

(24%) – зменшити їх кількість, вивчати великі стилі на оглядових уроках або в 

профільних класах філологічного напряму, мотивуючи свої висновки 

інформативним перевантаженням учнів, недостатністю навчального часу. 

Однак більшість фахівців-практиків (74 %) розуміють важливість вивчення в 

старшій загальноосвітній школі естетики й поетики різностильових художніх 

творів, що підтверджують висловлюваннями: «Значення напрямів – не тільки в 

розвитку читацьких інтересів, але й у формуванні світогляду, в духовному 

збагаченні особистості»; «Вивчення літературних напрямів сприяє всебічному 

розвитку старшокласників, допомагає формувати естетичні почуття, 

виховувати кращі загальнолюдські риси»; «Літературний напрям об’єднує 

авторів, визначає специфіку відбору художніх засобів, а розуміння традицій у 

літературі допомагає уявити цілісність літературного процесу, відчути 

“дихання” часу»; «Напрями допомагають учням сприймати літературу як 

мистецтво слова»; «Великі стилі є стійкими орієнтирами у світі мистецтва 

кожної освіченої людини». 

У результаті анкетування вчителів-словесників зроблено такі висновки: 

- Однією з проблем учителя-словесника є інформаційна заблокованість, 

спричинена передусім малодоступністю літературознавчих видань: монографій, 

академічних курсів з історії української літератури, компаративістики та інших 
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актуальних наукових розвідок. Натомість популярними серед педагогів є 

фахові періодичні видання, у яких актуалізується проблема вивчення 

літературних напрямів. 

- Естетичні категорії великих стилів, специфіка художнього мислення 

рідко враховуються вчителями в ході аналізу художнього твору, самі ж 

дефініції літературних напрямів заучуються автоматично за готовими 

формулюваннями, тому осмислення теоретико-літературних понять цієї групи 

не відбувається, їх засвоюють одиниці, а це підтверджує недооцінку важливості 

формування естетичних орієнтирів сприйняття старшокласниками 

різностильових творів мистецтва, особливо для розвитку читацьких інтересів. 

- Творчо застосовуючи комплекс методів і прийомів, зокрема й 

інтерактивні, розробляючи на їх основі класичні й інноваційні уроки, 

словесники все ж таки не готові до урізноманітнення методичного забезпечення 

вивчення різностильових явищ мистецтва. 

- У застосуванні творів різних видів мистецтва на уроках української 

літератури домінує ілюстративний підхід – візуалізуються образи твору, 

демонструється музичний супровід до його екранізації, звучить музика до 

віршів тощо. Питання про вплив мови пластичних мистецтв, живопису, музики 

на стиль літературного твору, за винятком порівняння літературної та 

образотворчої імпресій, лишається поза увагою практиків. 

Під час відвідування уроків української літератури в старших класах 

підтверджено актуальність досліджуваної проблеми й гостру необхідність її 

розв’язання. Вивчаючи досвід учителів стосовно методики навчання 

літературних напрямів, зосереджено увагу на досягненні результативності в 

засвоєнні учнями теоретико-літературних понять, індикатором чого є глибоке 

розуміння старшокласниками естетичної оригінальності художнього твору, 

системи духовних цінностей, відтворених у ньому. На відвіданих уроках було 

помічено такі особливості: 
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- Організовуючи аналіз художнього твору, словесники мінімально 

враховують властивості великих стилів, роблять це стихійно, без системи. 

- Старшокласникам не надається можливість самостійно визначати 

риси літературних напрямів і формулювати відповідні дефініції. 

- Теоретико-літературна інформація не викликає особливого інтересу в 

учнів через відсутність стійкої мотивації щодо необхідності подальшого 

використання цих знань. 

- Більшу ефективність мають уроки, на яких учні здобувають 

особистісно значимі результати, самостійно готують власні презентації різних 

стилів, створюють літературні й літературознавчі продукти читацької 

діяльності. 

На основі аналізу нормативних документів, що регламентують шкільну 

літературну освіту, а також підручників, посібників, узагальнення досвіду 

вчителів-словесників та анкетування робимо висновок про необхідність 

забезпечення педагогів філологічного профілю необхідними 

літературознавчими, мистецтвознавчими, методичними матеріалами, які 

сприятимуть ефективності засвоєння літературних напрямів та 

забезпечуватимуть високий рівень культури читання різностильових художніх 

творів. 

Створювана методика покликана відповісти на питання словесників про 

те, як зробити вивчення складного теоретичного матеріалу доступним і 

цікавим; сприяти його запам’ятовуванню й актуалізації в самостійному читанні 

творів; урізноманітнити методичні прийоми, типи уроків, види усного й 

писемного мовлення відповідно до стильових домінант літературних напрямів; 

розвивати інтерес до різностильових творів літератури й інших видів 

мистецтва, що становлять єдиний художній простір із системою важливих 

загальнолюдських і національних духовних цінностей. 
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2.3. Компетентнісний підхід у методиці вивчення літературних 

напрямів 

Вивчення літературних напрямів зумовлене необхідністю формування й 

розвитку в учнів старших класів великостильової літературної компетентності – 

складної особистісної властивості, що забезпечує пізнання образу світу й 

набуття необхідного естетичного, культурного, морально-етичного досвіду, 

важливого в практичній реалізації. Необхідність створення компетентнісної 

моделі літературної освіти викликана тим, що література як мистецтво слова й 

невичерпна скарбниця духовної культури містить величезний націєтворчий і 

виховний потенціал, активізація якого в навчальному процесі сприятиме не 

тільки розвитку культури та інтелекту учнів, а та формуванню особистісного 

образу світу з діяльнісно-ціннісною основою. Тому слід обґрунтувати, 

сформулювати й схарактеризувати предметну компетентність, на формування й 

розвиток якої спрямовано навчання старшокласників української літератури на 

естетичних засадах літературних напрямів. 

Загальнодидактичний інтерес до компетентнісного підходу в сучасній 

освіті пояснюється необхідністю підготовки молоді до виконання 

різноманітних життєвих завдань, здійснення особистісного екзистенційного 

вибору. Розмірковуючи про знання в сучасному суспільстві, Ж.-Ф. Ліотар не 

обмежив зміст цього поняття «сукупністю денотативних висловлювань», 

відзначаючи й діяльнісні характеристики в його структурі. Мовиться про 

«компетенцію, що виходить за межі визначення й застосування істини як 

єдиного критерію, а крім того, оцінюється за діловими якостями (технічна 

кваліфікація), справедливості та / або добра (морально-етичні якості, духовна 

мудрість)» [252, с. 52]. 

Важливими категоріями такого підходу є «компетентність» і 

«компетенція». Розрізняючи ці поняття, учені визначають рівні їх ужитку. 

Зокрема, компетенція розглядається А. Хуторським як «відчужена, передбачена 

соціальна вимога (норма) до загальноосвітньої підготовки учня, необхідна для 



170 

його якісної продуктивної діяльності в певній сфері» [464, с. 111]. М. Головань 

пропонує таке визначення: «…деяка відчужена, наперед задана вимога до 

підготовки особи (властивості або якості, потенційні здатності особи), наперед 

задана вимога щодо знань та досвіду діяльності в певній сфері» [99]. 

Ураховуючи думки провідних науковців різних галузей вітчизняної 

педагогічної науки, Н. Голуб наголошує на стандартності й нормативності 

поняття «компетенція», окреслюючи його зміст як «сформульовані й визначені 

правила; сукупність знань, умінь і навичок, якими учні повинні оволодіти 

відповідно до чинної програми, освітніх цілей і завдань» [103, с. 61]. Спільною 

рисою визначень «компетенції» є унормованість вимог до знань, умінь, 

практичного досвіду учнів. Натомість рівень засвоєння усталених норм 

свідчить про особистісне набуття компетентності. Компетентність також 

розуміють як «особистісний результат навчальної діяльності», «досвід 

ефективної діяльності (ефективного функціонування) в межах певної 

компетенції (у певній сфері)» [103, с. 61], «рівень готовності <…> діяти» [379, 

с. 5], «утворення особистості, що інтегрує в собі знання, уміння, навички, 

досвід і особистісні властивості, які обумовлюють прагнення, здатність і 

готовність розв’язувати проблеми й завдання, що виникають у реальних 

життєвих ситуаціях, усвідомлюючи при цьому значущість предмета й 

результату діяльності» [99]. 

Згідно з висновками М. Голованя, І. Зимньої, Л. Фурсової, Т. Яценко та 

ін., це поняття складне, інтегроване (поєднує знання, ставлення, діяльність), 

тому постає питання про його структуру. І. Зимня стверджує, що 

компетентність складається з мотиваційного, поведінкового, ціннісно-

смислового та емоційно-вольового аспектів [165, с. 25–26]. А. Хуторський 

виокремлює такі її структурні компоненти, як смислові орієнтації, особистісну 

значущість, комплекс знань, умінь, навичок, способи діяльності стосовно 

визначеного кола об’єктів, індикатори – зразки навчальних завдань [465, 

с. 153]. Українські вчені вказують на когнітивний, операційно-технологічний, 
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мотиваційний, етичний, соціальний, поведінковий складники компетентності 

[103, с. 61]. Спираючись на дослідження Н. Голуб, І. Зимньої, І. Родигіної, 

А. Хуторського та ін., визначимо найважливіші характеристики 

компетентності, якими оперуватимемо в цьому дослідженні: 

- оволодіння знаннями, уміннями, важливими для розв’язання освітніх 

завдань та життєдіяльності особистості (освітньо-змістовий компонент 

компетентності); 

- стійка мотивація до отримання знань і самоосвітньої діяльності 

(мотиваційний компонент); 

- активізація рефлексивної властивості особистості, емоційна регуляція 

проявів компетентності (емоційно-рефлексивний компонент); 

- здатність застосовувати знання на практиці, ефективно виконувати 

поставлені завдання в тій чи тій предметній галузі з максимальною реалізацією 

здібностей у досягненні мети (діяльнісно-практичний компонент); 

- засвоєння національних і загальнолюдських цінностей, формування 

духовно-ціннісного ставлення особистості до світу (ціннісно-смисловий 

компонент). 

Державним стандартом базової і повної середньої освіти передбачено 

формування предметної літературної компетентності, складниками якої є 

емоційно-ціннісна, літературознавча, загальнокультурна, компаративна 

компетенції особистості. У методиці є кілька концепцій компетентнісного 

підходу до викладання української літератури. Так, Т. Яценко розглядає 

літературну компетентність як сукупність субкомпетентностей: 

загальнокультурної, читацької, комунікативно-мовленнєвої, ціннісно-

світоглядної [502, с. 9]; В. Шуляр перевіряє рівень її сформованості за 

аксіологічною, літературознавчою, комунікативно-мовленнєвою, 

культурологічно-порівняльною, діяльнісно-операційною, інформаційною 

компетенціями [487, с. 39–52]; В. Уліщенко визначає предметні 

компетентності, які частково відображають ключові: художньо-читацьку, 
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мовленнєво-комунікативну, етнокультурну, медіакомпетентність [439, с. 74]. 

Проаналізувавши концепції науковців, відзначимо, за всієї їх термінологічної 

неузгодженості, змістову спорідненість, зумовлену специфікою літератури як 

мистецтва, що впливає на формування загальнокультурних та етнокультурних 

орієнтирів, розвиток мовленнєво-комунікативної діяльності, духовно та 

інформаційно збагачує особистість. 

На нашу думку, можна визначити горизонталь і вертикаль літературної 

компетентності старшокласників. Горизонталь представлена складниками 

базових літературознавчих галузей: історико-літературної; теоретико-

літературної; критичної; компаративної. Вертикаль – поетикою художнього 

твору: генологічна (Н. Романишина) [374], великостильова, ейдологічна тощо. 

Усі ці складові впливають на формування читацької компетентності, оскільки 

засобами літератури виховуємо свідомого читача. Кожну з названих 

компетентностей зумовлено мотиваційним та емоційним ставленням і 

спрямовано на практичну діяльність, засвоєння морально-етичних та 

естетичних цінностей. Літературна компетентність також значно розширює 

можливості таких ключових компетентностей, як комунікативно-мовленнєва, 

етнокультурна, медіаекологічна та ін. 

Під час вивчення української літератури в старших класах стикаємося з 

проблемою формування в учнів великостильової літературної компетентності, 

необхідної як для глибокого розуміння художнього тексту, вироблення 

орієнтирів у літературно-мистецькому просторі з метою забезпечення 

результативності читацької діяльності, так і засвоєння образу світу шляхом 

осягнення світоглядних та естетичних пріоритетів різних художньо-стильових 

парадигм, проектування власної ціннісно-орієнтованої моделі життя. Оскільки 

в шкільній літературній освіті головним предметом вивчення є літературний 

твір, то великостильову компетентність, результати сформованості якої 

націлено передусім на розуміння різностильових художніх текстів, 

розглядатимемо як складову літературної компетентності. 
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У методиці навчання літератури до проблем формування літературної 

компетентності зверталися Л. Мозгова, А. Фасоля, Л. Фурсова, В. Шуляр, 

Т. Яценко та ін. Розширюючи її зміст, розглянемо можливості формування 

великостильової літературної компетентності, яку розуміємо як сукупність 

властивостей особистості (комплекс знань, умінь, мотиваційних, ціннісних та 

емоційних ставлень), що виявляються у свідомому застосуванні 

інтерпретаційних ключів до вивчення різностильових творів українського 

письменства; успішній реалізації знань про літературні напрями, течії в 

самостійній читацькій діяльності; вільному оперуванні естетичними 

орієнтирами літературно-мистецьких стилів у життєдіяльності. 

У таблиці 2.3.1 деталізуємо умови сформованості великостильової 

компетентності в учнів старших класів загальноосвітньої школи. 

Таблиця 2.3.1 

Великостильова літературна компетентність 

Освітньо-

змістовий 

компонент 

Знання й розуміння: 

- системи теоретико-літературних понять, що є специфічним 

інструментарієм до розуміння літературних творів; 

- головних репрезентантів літературних напрямів; 

- різних способів пізнання й форм художнього відтворення дійсності, 

виражених естетикою великих стилів; 

- стильової домінанти, конститутивних рис літературних напрямів; 

- феномену стильового синтезу у творі, творчості письменника. 

Мотиваційний 

компонент 
Потреба набуття досвіду: 

- орієнтування в літературно-мистецькому просторі (широка 

літературна ерудованість); 

- читання й розуміння різностильових художніх текстів. 

Емоційно-

рефлексивний 

компонент 

- Розширення чуттєвого діапазону сприйняття різностильових 

текстів; 

- налаштування на відповідний рівень емоційно-художньої рефлексії 

в процесі читацької діяльності. 

Діяльнісно-

практичний 

компонент 

- Тлумачення назви напряму; 

- систематизація й узагальнення складної теоретичної інформації про 

літературні напрями й течії; 

- асоціювання літературного напряму, течії з певними художніми 

творами й письменниками; 

- виявлення ознак літературного напряму в художньому творі; 

- здійснення аналізу та інтерпретації творів української літератури з 

урахуванням принципів художньої творчості представників різних 

літературних напрямів; 
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- установлення діалогу з автором твору на основі усвідомлення його 

світосприйняття, що сформувалося під впливом культурних, історичних, 

соціальних умов доби; 

- зіставлення різних стильових явищ, виявлення їх художньої 

своєрідності, а також ознак впливу і взаємодії, що ілюструє традиції та 

безперервність літературно-мистецького процесу; 

- здійснення самостійного стильового аналізу художнього твору, що 

забезпечує глибоке проникнення в естетичну тканину тексту; 

- оперування універсальними інтерпретаційними ключами в 

самостійній читацькій діяльності; 

- особистісний вибір лектури для самостійного читання за 

інтересами, виявленими до якогось із стилів; 

- можливість вести діалог на загальні теми про художню літературу й 

свої естетичні вподобання. 

Ціннісно-

смисловий 

компонент 

- Збагачення життєвого, естетичного, духовного досвіду шляхом 

засвоєння художнього образу світу, зміни якого конституювали естетику 

літературних напрямів і поетику індивідуальних стилів. 

Інтелектуально-емоційне сприйняття різностильових художніх творів 

вимагає від читачів оволодіння особливими орієнтирами, адже кожен 

літературний напрям конституює певну естетичну систему. Погоджуємося з 

думкою М. Моклиці: «Не усвідомивши стилю конкретного твору, ми неминуче 

зіб’ємося на буквальне значення слів або накидання текстові того, чого в ньому 

насправді немає» [287, с. 57]. Відтак зміст великостильової компетентності 

потребує уточнення. Визначимо індикатори сформованості найважливіших 

складових великостильової компетентності, беручи до уваги стильову 

домінанту та риси поетики літературного напряму. 

Індикатори сформованості барокової складової великостильової 

літературної компетентності: 

- осмислення барокового твору через естетику метафоричності, 

загадковості, химерності; 

- установлення діалогу з автором, розуміння його світогляду, 

позначеного глибокою релігійністю, суперечливістю, софійністю; 

- емоційне сприйняття піднесеного, урочистого пафосу барокового 

твору в українському письменстві; 
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- осмислення елітарності українських барокових творів, 

інтелектуального наповнення формально вишуканих поезій; 

- розгадування мистецької загадки, розуміння мистецької гри зі словом, 

орнаментальної поетичної техніки, декоративності барокових творів; 

- тлумачення алегоричності, метафоричності, емблематичності, 

контрастності художнього мовлення; 

- усвідомлення духовного потенціалу барокових творів, у яких 

розкрито високе призначення людини, часто через боротьбу зі своїми 

пристрастями і життєвими спокусами. 

Сформованість класицистичної складової великостильової літературної 

компетентності передбачає: 

- розуміння особливостей творення літератури на раціоналістичних 

засадах, зумовлених розумом і мораллю; 

- глибоке осмислення авторської позиції, котра носить дидактичний, 

моралізаторський характер; 

- відповідне емоційне сприйняття етико-гуманістичного пафосу творів, 

позначених класицизмом; 

- установлення діалогу з героєм, здатним підпорядковувати власні 

інтереси загальним, суспільним, державним, індивідуальні бажання – 

громадянському обов’язку; усвідомлення його моральної поведінки й вибору; 

- відчуття міри та гармонії, закладених у природі речей.  

Індикаторами сформованості романтичної складової великостильової 

літературної компетентності є: 

- відчуття потужного ліричного начала, що зумовлює змістові й 

формальні чинники романтичного твору, осмислення його на засадах творення 

через почуттєву сферу; 

- установлення діалогу з автором, який прагне викрити 

протиприродність багатьох виявів людського буття, примирити людину й світ, 

удосконалити їх; розуміння його ролі як пророка; 
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- осмислення художнього образу світу через національну міфологію та 

історію; 

- глибоке сприйняття емоційного забарвлення художнього твору в дусі 

кордоцентризму; 

- тлумачення подвійного (безпосереднього та символічного) значення 

образів у романтичному творі; 

- засвоєння романтичного ідеалу краси душі людини, її почуттів. 

Індикаторами сформованості реалістичної складової великостильової 

літературної компетентності вважаємо: 

- формулювання поняття «реалізм», розуміння й тлумачення 

конститутивних рис напряму; 

- розуміння особливостей творення реалістичної літератури на засадах 

повноти й достовірності пізнання об’єктивної дійсності; 

- здатність аналітично заглиблюватися в зображені реалістами суспільні 

процеси, проблеми людського повсякдення; 

- характеризування реалістичних образів з урахуванням соціальної та 

побутової зумовленості їх творення, типовості зображення; 

- установлення діалогу з автором, який, художньо узагальнюючи 

пізнання об’єктивної дійсності, утілював свої ідеали в змісті літературного 

твору; 

- розуміння ролі реалістичних портретів, пейзажів, інтер’єрів, 

відтворених у деталях відповідно до законів пізнавального зображення; 

- усвідомлення й особистісне засвоєння гуманістичних ідеалів 

письменників-реалістів. 

Індикаторами сформованості натуралістичної складової великостильової 

літературної компетентності є: 

- формулювання поняття «натуралізм», розуміння й тлумачення 

конститутивних рис напряму; 
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- аналіз та інтерпретація натуралістичних творів з позиції «наукової 

об’єктивності»; 

- сприйняття натуралістичних творів як резонансних фактів дійсності 

(зазвичай низьких, брутальних), що вражають уяву й спонукають до рефлексії; 

- характеризування натуралістичних образів з урахуванням 

фізіологічної та психологічної зумовленості їхнього творення; 

- розуміння публіцистичності та документалізму натуралістичних 

творів, значення застосування письменниками-натуралістами професійної 

лексики, грубої розмовної мови, жаргонізмів тощо; 

- усвідомлення наслідків неконтрольованого вивільнення біологічних 

інстинктів, нездоланної прірви між жахливим, збоченим, потворним та 

ідеальним. 

Індикатори сформованості імпресіоністичної складової великостильової 

літературної компетентності: 

- формулювання поняття «імпресіонізм», розуміння й тлумачення 

конститутивних рис напряму; 

- осмислення імпресіоністичного твору через естетику фіксації 

миттєвих вражень, що зумовлює його змістові й формальні категорії; 

- розуміння фрагментарності та мозаїчності сюжетно-композиційної 

структури художнього твору, що складається з імпресій; 

- коментування художніх імпресій, кольорових, звукових, дотикових та 

інших чуттєвих властивостей художніх образів, у яких утілено естетичне 

ставлення до зображуваного, відчуття, настрій; 

- асоціювання малярських та літературних імпресій; 

- прагнення до гармонії внутрішнього й навколишнього світу, 

розуміння краси довкілля як цілющої сили, джерела життєвої енергії. 

Індикатори сформованості експресіоністичної складової великостильової 

літературної компетентності: 
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- формулювання поняття «експресіонізм», розуміння й тлумачення 

конститутивних рис напряму; 

- розуміння мистецької мети художнього відтворення дійсності 

експресіоністами, що полягає в надзвичайній силі вираження емоційних 

поривів; 

- осмислення літературного твору з урахуванням естетики художньої 

експресії, максимальної емоційної напруги катастрофічного світовідчуття 

людини або величі її духовного злету; 

- розуміння стрибкоподібності та уривчастості сюжетно-композиційної 

структури та мови твору, зумовлених виплеском концентрованої емоції; 

- асоціювання літературної експресії з малярською, театральною та 

кіноекспресією; 

- усвідомлене сприйняття емоцій, переживань, імпульсивних думок і 

дій героїв та суспільних потрясінь, що чинили негативний вплив на духовність 

людини, викликали в неї «почуття на межі». 

Індикатори сформованості символістичної складової великостильової 

літературної компетентності: 

- формулювання поняття «символізм», розуміння й тлумачення 

конститутивних рис напряму; 

- розуміння символу як стильової домінанти, що зумовлює змістові та 

формальні особливості художнього твору; 

- установлення діалогу з автором, інтуїтивне розгадування художньо 

зашифрованої таємниці, того загадкового невидимого, що відчув і на що 

натякнув автор у художньому творі; 

- емоційне та інтелектуальне сприйняття багатозначності символів, 

унікальної мови символізму, позначеної музикальністю; 

- асоціювання літературного символу з музичним, образотворчим; 

- відчуття естетики краси, породженої буттям. 
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Про сформованість неоромантичної складової великостильової 

літературної компетентності свідчитимуть такі властивості: 

- аналіз та інтерпретація художнього твору з урахуванням стильового 

синтезу романтизму й модернізму; 

- усвідомлення національного образу світу, художньо відтвореного 

через екзотичні теми й сюжети, пов’язані з різними часами та народами, 

фантастичним і реальним середовищем; 

- осмислення специфіки неоромантичного образу героя-бунтаря, 

характеризування його з позицій етичності, волевиявлення, творчої активності; 

- засвоєння неоромантичного ідеалу краси людини, спроможної 

вольовими зусиллями та наполегливою працею досягати омріяного. 

Про сформованість неореалістичної складової великостильової 

літературної компетентності свідчать: 

- аналіз та інтерпретація художнього твору з урахуванням стильового 

синтезу реалізму й модернізму (достовірності, філософсько-аналітичного 

заглиблення в дійсність та піднесення ліричної стихії); 

- виявлення й осмислення проблем повсякдення, аналітичне сприйняття 

життєвих колізій; 

- встановлення діалогу з неореалістичними героями – пересічними, на 

перший погляд, людьми з повсякдення, а втім, особливими у своїй 

неповторності; 

- визначення художньої деталі, пояснення її ролі у творенні 

літературного образу; 

- осмислення власних життєвих орієнтирів відповідно до вироблених 

народом критеріїв етики, художньо втілених неореалістами в рисах характерів 

героїв, проблемах, сюжетах. 

Сформованість неокласицистичної складової великостильової 

літературної компетентності передбачає: 
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- аналіз та інтерпретацію художнього твору з урахуванням стильового 

синтезу класицизму й модернізму (зорієнтованість на античну культуру, 

тяжіння до виразності образу, чіткої структури та актуалізація сучасних тем і 

проблем); 

- розуміння вишуканого естетизму літературного твору, позначеного 

неокласицистичними рисами; 

- тлумачення ремінісценцій, цитат, алюзій із джерел класичної 

спадщини й взірців вітчизняної культури; 

- усвідомлення духовних цінностей, репрезентованих класикою, 

особливо розуміння самоцінності й величі людини. 

Сформованість необарокової складової великостильової літературної 

компетентності підтверджується такими властивостями: 

- аналіз та інтерпретація художнього твору з урахуванням стильового 

синтезу бароко й модернізму; 

- виявлення трансформації в модерну літературу таких рис, як 

химерність, вибагливість форми, універсальність світосприйняття; 

- пояснення алегоричності та метафоричності необарокових творів; 

- тлумачення ускладненої образності; 

- осмислення контрастності зображення світу й людини. 

Індикатори сформованості футуристичної складової великостильової 

літературної компетентності: 

- формулювання поняття «футуризм», розуміння й тлумачення 

конститутивних рис напряму; 

- усвідомлення деструкції, епатажності, розриву з мистецькими 

традиціями як основних засад творчості футуристів; 

- тлумачення маніфестів футуризму Ф.-Т. Марінетті та М. Семенка; 

- осмислення футуристичних творів з урахуванням 

експериментаторства митців: відчуття створеного футуристами урбаністичного 

світу; розуміння фактурності, наочності, візуальності авангардного мистецтва; 
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- інтелектуальне сприйняття футуристичного захоплення механічною 

красою, урбаністичних тем із ритмами міського життя, нових механічних 

образів, мови футуристів – «футуристичного зауму»; 

- асоціювання літературного футуризму з образотворчим, 

скульптурним; 

- повага до мистецького пошуку, творче засвоєння вольових рис 

футуристів у виявленні власної оригінальності, побудові перспектив на 

майбутнє. 

Індикатори сформованості екзистенціалістичної складової літературної 

компетентності: 

- тлумачення рис стилю, позначеного екзистенціалізмом; 

- розуміння філософської категорії «екзистенції» як основи художнього 

мислення письменників-екзистенціалістів; 

- оперування філософськими концептами екзистенціалістів під час 

аналізу та інтерпретації художнього твору; 

- виявлення та глибоке осмислення екзистенційних проблем: 

абсурдності світу; відчуження особистості, самотності в натовпі; страху, 

відчаю, страждання; свободи і складності вибору; пошуків сенсу життя, істини; 

особистісного духовного становлення; самовираження; самоствердження або 

падіння тощо;  

- діалогічна взаємодія з автором, визначення його екзистенційної 

позиції, художньо втіленої в літературному творі; 

- установлення діалогу з героєм-екзистентом, розуміння 

неоднозначності його характеру й дій, розмірковування з приводу його 

індивідуального вибору, сприйняття світу; 

- засвоєння позитивної екзистенції, усвідомлення свободи вибору 

самого себе, творення сенсу власного життя, основою якого є духовність, 

здоровий спосіб існування, стійкість особистісних переконань. 
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Індикатори сформованості сюрреалістичної складової великостильової 

літературної компетентності: 

- формулювання поняття «сюрреалізм», розуміння й тлумачення 

конститутивних рис напряму; 

- розуміння візійності об’єктивації дивовижного як основи 

сюрреалістичної творчості; 

- осмислення змісту сюрреалістичного твору як особливого міфосвіту; 

колажної форми твору – як потоку різноманітної, випадково перемішаної 

інформації, занотованої автоматично; 

- тлумачення низки розгорнутих метафор з урахуванням досвіду 

колективного підсвідомого; 

- встановлення діалогової взаємодії з автором, співтворчості з ним у 

вибудовуванні ланцюгів асоціацій та значень сюрреалістичних дивовижних, 

парадоксальних образів; 

- усвідомлення основ української пракультури, звичаїв, обрядів, 

оберегів, що оприявнюються через фольклорну стихію у вітчизняному 

сюрреалізмі. 

Індикатори сформованості постмодерністської складової 

великостильової літературної компетентності: 

- формулювання поняття «постмодернізм», розуміння й тлумачення 

конститутивних рис напряму; 

- осмислення постмодерністського твору з урахуванням таких його рис, 

як іронічність, пародійність, поєднання непоєднуваного, абсурдність; 

- проведення інтертекстуального аналізу на різних рівнях (сюжетно-

композиційному, образному, мовному, версифікаційному тощо); 

- оперування принципом гри під час аналізу й інтерпретації 

постмодерністського твору за законами його творення; 

- усвідомлення себе-у-світі, ідентифікація власного «Я» відповідно до 

світоглядних тенденцій сучасного суспільства, національної культури. 
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Великостильова літературна компетентність як складна, багатопланова 

властивість особистості інтегрується в інші компетентності, впливає на їх 

формування й постає органічним складником нової якості, що показано на 

рис. 2.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3.1 Взаємодія компетентностей 
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характеризують його мовленнєву культуру та готовність до спілкування, значно 

розширюється великостильовою літературною компетентністю. Знання стилів 

літературних напрямів дають можливість: 

- усвідомити й творчо засвоїти різні відтінки художньої мови: 

аналітичність мови реалістичного твору, публіцистичність і документальність – 

натуралістичного, фрагментарність і мозаїчність – імпресіоністичного, 

напружену емоційність – експресіоністичного, таємничість і абстрактну 
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філософічність – екзистенціалістичного, експериментаторський «заум» – 

футуристичного, складну метафоричність – сюрреалістичного, іронічність і 

скептицизм – постмодерністського; 

- читати текст художнього твору зі збереженням стильових засобів 

виразності; 

- відтворювати зміст літературного твору, творчо передаючи його 

художньо-стильові особливості, наприклад, переказ імпресій зі збереженням 
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образної палітри, відтворення емоційної наснаги експресії в зображенні 

літературного героя тощо; 

- пояснювати стильові домінанти художнього твору; 

- формулювати визначення літературних напрямів і характеризувати їх 

стиль; 

- інтелектуалізувати діалог про літературний твір, обґрунтовуючи 

власні висновки літературознавчою, мистецтвознавчою, культурологічною 

думкою; 

- висловлюватися усно й письмово про літературні напрями, їх 

значення, представників (створювати сенкани, замітки в шкільну літературну 

газету, писати й виголошувати відгуки, рецензії, анотації); 

- створювати за законами мистецьких стилів власні усні й письмові 

твори різної типології – опис, нарис, імпресію, експресію, асоціативний етюд, 

фантастичну візію, екзистенційний роздум, стилізацію тощо. 

Примітна для сьогодення нівеляція значення художньої літератури в 

житті людини й посилення негативного впливу на неї неякісної кіно-, теле-, 

аудіо-, Інтернет-продукції зумовлює, на думку Г. Клочека, необхідність 

розвитку медіаекологічної компетентності, результати якої націлені на 

вироблення «медіаекологічної свідомості» [204, с. 10]. Учений наголошує на 

важливості формування «медіаграмотності», вироблення в учнів критичного 

підходу до медіатекстів, розуміння їхньої природи, техніки, засобів впливу, 

«здатності адекватно сприймати, інтерпретувати, оцінювати, а також 

створювати медіатексти» [204, с. 9]. Особливу увагу приділено 

«кіноосвіченості» – вихованню культури сприймання кінофільмів як виду 

екранного мистецтва, розвитку образного кіномислення. Натомість 

В. Уліщенко робить акцент на вміннях школярів послуговуватися бібліотекою, 

комп’ютером, Інтернетом, поштовими сайтами, створювати мультимедійні 

презентації, навчальні блоги, спілкуватися в чаті [439, с. 87]. Якщо розуміти 

медії не тільки як засоби масової комінукації, а й своєрідні «канали передачі 
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художньо-образної інформації» (про що йшлося в підрозділі 1.2.2), тоді, 

формуючи медіакомпетентність, необхідно враховувати складну систему 

мистецтв, що творять спільний мультимедійний простір. 

Деталізуємо індикатори сформованості медіакомпетентності в учнів 

старших класів загальноосвітньої школи відповідно до умов синергетичної 

взаємодії з великостильовою літературною компетентністю, мотивуючи її 

необхідність потребою набуття стійких орієнтирів у медіапросторі, досвіду 

сприйняття й критичної оцінки медіатекстів, використання медіаджерел у 

життєдіяльності без ризику для здоров’я. Це передусім: 

- знання комп’ютерних програм, необхідних для створення власних 

медіапродуктів (мультимедійних презентацій, учнівських сайтів, випуску 

літературних газет, буклетів про літературні напрями, течії, стилі тощо); 

- знання україномовних літературно-мистецьких та літературно-

критичних періодичних видань: «Березіль», «Вітчизна», «Всесвіт», «Київ», 

«Кур’єр Кривбасу», «Сучасність» тощо; 

- знання сайтів літературної критики («Буквоїд», «Гоголівська 

академія», «Друг читача», «ЛітАкцент» тощо); 

- усвідомлений вибір медіаджерел та медіатекстів для саморозвитку, 

який забезпечує освоєння різностильового мистецтва; 

- перегляд мистецтвознавчих телевізійних програм (зокрема циклу 

«Очима культури», підготовленого М.- Р. Стехом); 

- сприйняття різностильових художніх образів, створених засобами 

різних мистецтв; 

- здійснення інтерпретації різностильових творів архітектури, 

скульптури, музики, живопису, театру, кіно у зв’язку з вивченням літературних 

напрямів; 

- спостереження аналогій та взаємодії різних мистецтв на рівні 

метамови. 
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Формування медіакомпетентності забезпечує збагачення життєвого, 

естетичного, духовного досвіду старшокласників шляхом освоєння художнього 

образу світу з різних медіаджерел; засвоєння етичних та естетичних орієнтирів 

сприйняття медіатекстів, а також розширення чуттєвого діапазону сприйняття 

різностильових творів різних мистецтв; налаштування на відповідний рівень 

емоційно-художньої рефлексії в процесі взаємодії з медіатекстами. 

На тлі глобалізаційних процесів сучасності, доволі часто 

супроводжуваних знедуховленням, винародовленням, гостро потребує 

актуалізації виховання національної свідомості особистості, розуміння нею 

системи національних цінностей та ідеалів, що формують стратегії взаємодії 

людини зі світом. Набуття цих рис старшокласниками забезпечує 

етнокультурна компетентність. Її специфіка розглядається педагогом 

Т. Поштаревою як особистісна властивість, виражена «в сукупності 

об’єктивних уявлень і знань про ту чи іншу культуру, що реалізуються через 

уміння, навички, моделі поведінки, сприятливі для ефективного міжетнічного 

взаєморозуміння і взаємодії» [362, с. 36]. Важливим чинником формування 

етнокультурної компетентності, на думку вченої, є введення учня в рідну 

культуру, а згодом – і в інші. В. Уліщенко, уточнюючи літературно-предметну 

особливість цієї компетентності, наголошує на важливості визначення й аналізу 

специфічних етнокультурних маркерів у художніх творах українських авторів, 

організації міжкультурного діалогу, що актуалізується в процесі рецепції творів 

мистецтва різних етносів з урахуванням їхньої національної специфіки [439, 

с. 84]. 

Оскільки в естетиці художніх напрямів відбито образ світу в його 

національних варіантах, то великостильова літературна компетентність 

розширює межі етнокультурної компетентності, а саме уможливлює: 

- занурення в культуру певної історичної доби під час сприймання 

художнього твору; 
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- виявлення в низці творів певної доби спільних ідейно-художніх, 

світоглядно-естетичних категорій, закорінених у національному бутті й 

народному світогляді; 

- дослідження (на засадах філософії, психології, етики) світовідчуття, 

особливостей світосприйняття, світовираження представників різних поколінь 

під час аналізу різностильових творів; 

- засвоєння властивих конкретному історичному періоду й народу 

життєвих принципів, ідеалів, духовних цінностей, виражених у творчості групи 

митців, які репрезентують літературний напрям; 

- розуміння притаманних певній добі й народу естетичних критеріїв, які 

вплинули на світогляд митців; 

- визначення міжнаціональних (спільних для світового мистецтва) засад 

та національної своєрідності художнього мислення у творах різних мистецтв 

якогось із напрямів. 

Отже, комплекс компетентностей, утворений великостильовою 

літературною парадигматикою, забезпечуватиме формування особистісних 

загальних уявлень про розвиток мистецтва як єдиної художньої системи, 

засвоєння старшокласниками ціннісних етичних та естетичних категорій, 

необхідних для життєдіяльності й творчості. 

 

2.4. Рівень сформованості великостильової літературної 

компетентності. Констатувальний зріз 

Перевіряючи стан сформованості великостильової літературної 

компетентності в старших класах, учням було запропоновано творчі завдання, 

розроблені з метою визначення критеріїв і рівня засвоєння теоретико-

літературних понять блоку «літературні напрями» з можливістю асоціювати їх 

із письменниками та художніми творами; емоційного сприйняття різностильових 

художніх творів та інтелектуального узагальнення під час їх аналізу. 

Зміст завдань для учнів 10 класу: 
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1. З якими творами художньої літератури та інших видів мистецтва у вас 

асоціюється реалізм, натуралізм, імпресіонізм, експресіонізм, символізм? 

2. Прочитайте уривки художніх творів (авторів і назви не зазначаємо). За 

законами яких літературних напрямів їх створено? Визначте стильові риси та 

художні засоби, які про це свідчать. 

Уривок 1 

Недалеко од Керелівки стоїть маленьке село Комарівка. Дорога в село йде 

з такої крутої гори, що, їдучи, треба вставать з воза, щоб не перекинутись. Під 

самою горою блищить ставок. Коло ставка гребля, обсаджена вербами. В кінці 

греблі стоїть млин з чорними колесами. Вода ллється на колеса зверху, обливає 

їх білою піною і падає довгими пасмами в глибоку долину. Кругом ставка 

ростуть старі садки. Уся Комарівка зовсім потонула в садках. Ніде не видко ні 

хат, ні повіток. Тільки синій дим з виводів над зеленим морем показує ті місця, 

де стоять хати. Густе гілля позвішувалось з тинів на улиці й зовсім позакривало 

хати… 

Уся долина заросла садками, неначе повилася густим хмелем. Кругом 

села піднімаються спадисті гори на три боки. Гори вкриті садками, а там, вище, 

садки сходяться з старим дубовим лісом. Ліс обступає село, наче густа зелена 

хмара. Серед того зеленого моря на горбі неначе пливе в зелених хвилях нова 

невеличка біла церква з однією широкою банею та тонкою дзвіницею. 

У Комарівці, як і в інших невеликих селах того краю, люди дуже схожі 

одні на других: і чоловіки, і жінки однакові на зріст, високі, рівні станом. Всі 

люди гарні, чорняві, з темними очима. Глянеш на людей, і здається, неначе всі 

вони між собою брати та сестри, неначе вони народились од однієї сім’ї. 

(«Бурлачка» І. Нечуя-Левицького.) 

Уривок 2 

Сонце бродить серед інкрустації тіней. 

А я дивлюсь на небо. Воно сьогодні тихе, синє, глибоке і так щедро 

спливає униз, що маю певність: се воно наливає море блакиттю. 
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Звідки йде тиша – з мене чи входить у мене? Не знаю. Дрімають скелі, і 

чорні сідала піній застигли у тиші. Здається, ми всі розпустилися в ній. Тягне 

опуститися на каміння і пити так само сонце, як і вони, так само купати зір свій 

у небі. Хіба не добре було б дрімати, подібно терасам, кам’яним кошикам 

виноградних садів? Стати подібним до жилавих лоз, що наче вшрубувались 

глибоко в землю, щоб витягти звідти золотистий сік, яким колись мають 

налляти грона? 

Сонце бродить серед інкрустацій тіней – чорне по золотому, а я чую тихе 

шемрання голого винограду, одвітні зітхання землі і бачу жилаві руки, подібні 

до лоз, бронзові обличчя, що вихиляються раз у раз, аби кинуть мені щире 

золото привітання: 

– Добрий день… добрий день… 

(«На острові» М. Коцюбинського.) 

Уривок 3 

Спав твердо. 

Ліс шумів, стогнав, тонкі шепти рвалися з маленьких галузок і падали 

разом із змерзлим інеєм. Так, якби маленькі дзвіночки падали. 

Вітер вив, як гнаний пес. 

Небо чисте, задубіле, а місяць такий на нім ясний, як на Різдво. 

Третильник спав твердо. Головою сперся на свою купу кукурудзів, а 

ногами на дві панські. Чорне волосся посивіло від інею, руда сардачина 

побіліла, моцні руки не чули зимна, а лице, спалене вітром, поцегліло. 

Балакав крізь сон і за кожним словом випускав з уст сніп білої пари. 

Голос його йшов вітром до ліса і бився довго від одного дерева до другого. 

– Не рунтай того, бо воно зароблене, ти від мене береш, доброго багача 

знайшов… 

Здоймив кулак, але він безсильно зсунувся на сухе бадилля. 

(«Сон» В. Стефаника.) 
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3. Поясніть вияви техніки пластичних мистецтв, живопису, музики в 

літературних творах. 

Зміст завдань для учнів 11 класу: 

1. З якими творами літератури та інших видів мистецтва асоціюєте 

футуризм, екзистенціалізм, постмодернізм? 

2. Уважно прочитайте уривки художніх творів (авторів і назви не 

зазначаємо). Чим відрізняються зображені в них художні образи міста? 

Обґрунтуйте свою думку. 

Текст 1 

Блимно і крапно 

блиск лініями 

тремтіння фіґурами 

сунуть 

лізуть 

повзуть 

пересовуються 

симетричність 

німих пересовувань 

обганяннями 

міняться в рухах 

безшумними серіями 

міняться силуетами 

таємничими вогниками 

вирізують окреслами 

вигнутими тінями 

засліплюються рисами 

диференційована геометрія 

химерних кутів і будов 

(«Місто» М. Семенка.) 
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Текст 2 

…скучив за Києвом. Стояв коло шибки в вагоні й дивився – він широко 

лежить, як величезний краб. І будинки здаються картонними на горбах. 

Великий, чарівний! Коли зійшов з вагона, коли відчув під ногами його ґрунт, 

коли побачив себе в ньому – я затремтів. Це дурниця, звичайно. Але де ви 

знайдете такий простір, таку могутню розлогість вулиць? І на кожному кроці 

бачите спогади, ступаєте ногами в сліди предків. Вчора я обійшов його, оглянув 

усе, навіть знайомі ґанки. І бачу – все як було, немов мене чекало. Чудне 

почуття – немов чекало мене! Мені здається навіть, що до людини не можна так 

прилюбитись… 

(«Місто» В. Підмогильного.) 

Текст 3 

Буря збиралася над Бориславом – не з неба до землі, але з землі проти 

неба. 

На широкім болонню, на бориславській і банській толоці, збиралися 

грізні хмари: се ріпники сходилися на велику робітницьку раду. Всі цікаві на 

нову, досі нечувану появу; всі повні надії і якогось таємного страху; всі згідні в 

роз’яренні і ненависті на своїх гнобителів. З гамором або шепотом, більшими 

або меншими купками, з горішнього і долішнього кінця або із середини 

Борислава плили-напливали вони. Чорні зароплені кахтани, лейбики, сіряки та 

гуні, такі ж сорочки, переперезані то ременями, то шнурками, то ликом, бліді, 

пожовклі та позеленілі лиця, пошарпані та зароплені шапки, капелюхи, 

жовнярські «гольцмици», бойківські повстяні крисані та підгірські 

солом’яники, – все те густою, брудною, сірою хмарою вкривало толоку, 

товпилося, хвилювало, гомоніло, мов прибуваюча повінь. 

(«Борислав сміється» І. Франка.) 

3. Уявіть, що вам запропонували створити допис до шкільної 

літературної газети: «У стильовому калейдоскопі мистецького світу». Про який 
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літературний напрям напишете і яких улюблених письменників 

порекомендуєте читачам? Обґрунтуйте свою думку. 

Результати виконання старшокласниками окреслених завдань дозволяють 

визначити рівні сформованості великостильової компетентності за такими 

критеріями: знання й розуміння теоретико-літературних понять, пов’язаних із 

літературними напрямами, течіями, стилями, асоціювання їх із художніми 

творами; оволодіння навичками стильового аналізу та інтерпретації 

літературних творів; розуміння художнього твору в широкому 

загальномистецькому й культурологічному контекстах. 

Високий рівень відзначається наявністю в старшокласників цілісної 

системи теоретико-літературних знань про мистецькі напрями, що необхідно 

для належного емоційного й інтелектуального сприйняття різностильових 

художніх творів; асоціюванням напряму з митцями (насамперед 

письменниками) і літературними творами (меншою мірою із живописом, 

архітектурою, скульптурою, музикою, театром, кінофільмами тощо); вільним 

оперуванням універсальними стильовими ключами під час аналізу та 

інтерпретації літературних текстів; усвідомленням міжмистецьких впливів, 

взаємозв’язків, аналогій на рівні великих стилів; розумінням світоглядних 

орієнтирів, процесу творчості представників різних напрямів; уміннями 

узагальнювати знання про літературний напрям і творчо застосовувати їх у 

власних висловлюваннях. 

Достатній рівень передбачає здатність старшокласників до відповідного 

емоційного сприйняття художнього твору, наявність у них достатнього обсягу 

теоретико-літературних знань, що допомагають розуміти специфіку різних 

стилів у літературі, але не повною мірою застосовуються в дослідженнях 

великостильових мистецьких явищ; сформованість умінь асоціювати назви 

напрямів з письменниками або творами, розрізнено виявляти ознаки великих 

стилів у процесі аналізу художніх творів, порівнювати окремі стильові 

характеристики літературного твору з тотожними інших видів мистецтва. 
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Середній рівень характеризується фрагментарністю та 

несистематизованістю знань старшокласників про літературні напрями 

українського письменства, що не дає можливості повною мірою розуміти 

естетику різностильових художніх творів. Тому учнівське сприйняття 

лишається на рівні наївно-реалістичного розуміння, емоційного враження від 

художнього твору з орієнтирами на власний життєвий досвід. У пошуку творів 

чи письменників, які репрезентують напрям, старшокласники відчувають 

труднощі й помиляються. Через недостатність свого естетичного досвіду учні 

не виявляють інтересу до різних стилів в українському письменстві. 

Аналізуючи твір, вони вирізняють лише поодинокі стильові ознаки, не 

розпізнаючи домінантної. 

Низький рівень визначається тим, що учні називають літературні 

напрями, але неправильно або зовсім не асоціюють їх із письменниками чи 

художніми творами. Старшокласники виявляють байдужість до художніх 

творів і митців, не усвідомлюючи їхнього значення для власного естетичного 

розвитку. У відповідях учнів відсутні будь-які коментарі з власними 

судженнями. Спроби аналізу художнього твору зводяться до наївно-

реалістичного тлумачення. 

Перше завдання для учнів 10 і 11 класів планувалося як репродуктивне, 

однак передбачало виявлення розуміння літератури в контексті світової 

художньої культури. Старшокласникам пропонувалося назвати ті твори, 

передусім літературні, які асоціюються з вивченими мистецькими напрямами. 

Повною правильною відповіддю вважалася така, у якій учень називав 

відповідники з різних видів мистецтва. Результати виконання цього завдання 

засвідчили переважно середній і низький рівень знань великих стилів. 

Старшокласники плутали письменників, які репрезентують стильові напрями 

модернізму, проте переважна їх більшість правильно асоціювали реалізм із 

творами І. Нечуя-Левицького й Панаса Мирного. У 56 роботах учні намагалися 

співвіднести напрями з творами світової літератури, хоч і не завжди успішно. 
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Нечисленними були роботи (17), у яких названі твори живопису, наприклад: 

Оксана Б. асоціювала імпресіонізм із картинами К. Моне, експресіонізм – із 

картинами Е. Мунка; Олена Ф., характеризуючи імпресіонізм, згадала 

українських художників О. Мурашка та М. Бурачека. 

Рівні знань старшокласників, виявлені за результатами виконання 

першого завдання, відтворені на рис. 2.4.1 (за класами), де літерою А позначено 

відповіді високого рівня (12 із 386 = 3,1%); Б – достатнього рівня (84 із 386 = 

21,7%); В – середнього рівня (190 із 386 = 49,2%); Г – низького рівня (100 із 386 

= 26%). 

 

Рис. 2.4.1 Рівні знань учнів 10–11 кл. за результатами виконання 1-го завдання 

Виконання другого завдання спрямовувалося на перевірку рівнів 

усвідомлення старшокласниками різних форм художнього відтворення, 

стильової специфіки мотивів, образів, мови, художніх засобів творів 

українського письменства, сформованості навичок застосовувати маркери 

літературних напрямів у процесі аналізу й інтерпретації художніх творів, умінь 

порівнювати різні стильові явища й виявляти їх своєрідність. Десятикласникам 

пропонувалося проаналізувати три уривки з художніх творів І. Нечуя-

Левицького, М. Коцюбинського, В. Стефаника й, обґрунтовуючи свою думку, 

визначити їх належність до певного літературного напряму. Небагатьом учням 

(18 із 184, що складає 9,8%) вдалося правильно визначити елементи 

реалістичного пейзажу, літературної імпресії та експресії. Наведемо приклад 

відповіді достатнього рівня: 
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Аліна З.: «У першому уривку автор намагається якнайреальніше, з 

точністю в деталях зобразити місцевість. Живописність реалістичного 

пейзажу досягається використанням низки епітетів, зокрема “крута гора”, 

“чорні колеса”, “синій дим”, “біла церква”, порівнянь, наприклад, “долина 

заросла садками, неначе повилася густим хмелем”. У другому уривку пейзаж 

постає із вражень літературного героя й нагадує “Intermezzo” 

М. Коцюбинського. У художньому творі часто вживаються метафори “небо 

спливає униз”, “дрімають скелі”, “сонце бродить” тощо. В описі 

навколишнього відображається настрій людини. Усе, що відкривається зору 

героя, його заспокоює й радує. Третій уривок складається з коротких 

лаконічних речень, пейзажний малюнок змальовано дуже скупо. Мені не 

вистачає детальних подробиць. Здається, усім керують емоції». 

Учням 11 класу необхідно було порівняти образи міста, створені за 

мистецькими законами футуризму, екзистенціалізму, натуралізму. Детальний 

аналіз учнівських відповідей показав, що більшість старшокласників 

відчувають труднощі, пов’язані з аналізом та інтерпретацією літературного 

твору на основі теоретико-літературних орієнтирів, чим зумовлене значне 

звуження діапазону емоційного сприйняття різностильових художніх текстів. 

Високими балами оцінювалися роботи, у яких правильно визначена стильова 

домінанта, а емоційні оцінки художніх образів обґрунтовуються логічними 

узагальненнями на основі глибоких теоретико-літературних знань. 

До прикладу, наведемо фрагмент відповіді високого рівня: 

Надія П.: «У першому уривку місто бачимо як “диференційовану 

геометрію химерних кутів і будов”. Автор (схожий за стилем на М. Семенка) 

визнає культ машини, тому місто в його вірші асоціюється з величезним 

механізмом. Завдяки своєрідній мові футуризму, неологізмам, рвучким фразам 

відчувається постійних рух, динаміка, метушливість, гамір міста. Людина має 

відчути ритм міського життя в його швидкоплинності, мінливості й водночас 

химерності, таємничості. Другий образ постає з уявлень героя, який відчуває 
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його велич і чарівність, могутність й історичність. Швидше за все той, хто 

розповідає про Київ, знайшов своє місце в ньому, зріднився з ним і почувається 

органічно. Третій образ міста схожий на репортерський опис із місця подій. 

Натуралістична картина Борислава змальована сірими, похмурими фарбами, її 

заповнюють робітницькі “чорні зароплені кахтани”, “сіряки та гуні”, 

“сорочки, переперезані то ременями, то шнурками, то ликом”, “бліді, 

пожовклі та позеленілі лиця” тощо. Із цього уривку постає робітниче місто – 

місто гнаних і гноблених, де концентрується ненависть і злість до гнобителів. 

Мені найбільше імпонує образ міста, у якому людина шукає своє місце в житті 

й знаходить його, а це означає знаходити себе». 

Простежимо інший характер розмірковування у відповідях достатнього 

рівня: 

Олексій Н.: «Перший образ міста викликає враження швидкоплинності 

життя в ньому. Своєрідна мова без розділових знаків, зі звуковими асоціаціями 

руху й гамору, різкість вислову свідчать про те, що в місті відсутні спокій і 

гармонія. Другий образ міста постає з уявлень героя, який любить Київ, сумує 

за ним, що передається й читачеві. В уяві героя місто постає достатньо 

поетичним. Такі почуття були в героя урбаністичного роману “Місто” 

Степана Радченка. Третій образ більш конкретний, що виражено великою 

кількістю прикметників. Отже, перший образ – це образ типового 

промислового міста, де все відбувається швидкоплинно й метушливо. Другий 

образ міста абстрактний, постає із суб’єктивних уявлень героя, третій 

наповнений конкретикою. Усі три образи різні й кожен з них має свою 

атмосферу, зумовлену ставленням автора до міста й стилів його 

відтворення». 

У відповідях середнього рівня бракувало логічних узагальнень щодо 

стильових відмінностей образу міста, старшокласники спиралися тільки на 

емоційне сприйняття. Наведемо фрагменти учнівських робіт такого типу: 
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Лариса М.: «У першому уривку описано місто з німими, рухливими 

фігурами. Саме геометрія передає емоції й враження від міста й того, що тут 

відбувається. Кожна деталь має сенс. У наступному уривку герой оповідає про 

те, як повернувся до рідного міста, вулиць та ґрунту. Ті емоції, що передав 

письменник, – щирі. Така любов є в кожного. Ми можемо її не помічати, але 

перебування далеко від рідної домівки активізує такі почуття. У третьому 

уривку описано буденні обличчя людей. Через їхні емоції місто стало темним, 

почали збиратися хмари. Ці три образи дуже несхожі між собою: перший 

доводить, що будівлі не такі вже й кам’яні, другий – це образ міста, яким 

відчуває його герой, третій сприймається як байдужість до того, що тебе 

оточує». 

Валерій С.: «На мою думку, в уривках зображено образ міста різних 

часів. Перший і другий – погляд сучасного мешканця, третій – давніших часів. 

Київ змальовано як чудове, привітне місто, що радіє новому мешканцю. 

Борислав більш грізний, ніби в передчутті розв’язання важливих питань 

робітниками, що збиралися звідусіль. Образ Києва – легкий, немов повітряний, 

наповнений світлом. На Борислав насувається буря, він нагадує прибуваючу 

повінь». 

Відповіді низького рівня хибують на описовість, матеріальність образів, 

нерозуміння їхньої художньої природи. Наведемо фрагмент типової відповіді: 

Юлія П.: «У другому уривку місто змальовується при гарній погоді, за 

гарних обставин. Людина, яка приїхала, дуже скучила за ним, це її улюблене 

місто, тому й описується гарно. У третьому уривку описано погану погоду в 

місті. Воно виглядає не так приємно, стає дуже страшно. Практично 

неможливо описати його в усій красі. В обох уривках описано місто, але за 

різних обставин». 

На рис. 2.4.2 відтворено рівні сформованості великостильової 

компетентності старшокласників, виявлені за результатами виконання другого 

завдання (за класами), де літерою А позначено відповіді високого рівня (11 із 
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386 = 2,8%); Б – достатнього рівня (79 із 386 = 20,5%); В – середнього рівня 

(184 із 386 = 47,6%); Г – низького рівня (112 із 386 = 29%). 

 

Рис. 2.4.2 Рівні знань учнів 10–11 кл. за результатами виконання 2-го завдання 

За виконанням десятикласниками третього завдання передбачалося 

виявити рівень освоєння учнями художнього образу світу, що виражається 

через розуміння ними розвитку літератури в системі мистецтв, тобто 

міжмистецької взаємодії літератури з архітектурою, скульптурою, живописом, 

музикою. На жаль, жоден з опитуваних старшокласників не пригадав впливу 

барокової архітектурної вибагливості, ускладненості, вишуканості форми на 

розвиток фігурної поезії, спорідненості образотворчої та літературної імпресії 

(експресії), музичності літератури символізму. Учні не усвідомлюють, що 

письменник-імпресіоніст, творчо застосовуючи в літературі техніку живопису, 

а письменник-символіст – музичну техніку, значно збагачують і 

урізноманітнюють можливості словесного мистецтва. Натомість у деяких 

роботах названі твори різних мистецтв, основою яких є літературний взірець: 

вірші, що виконуються як пісні; кінофільми, театральні вистави, створені за 

літературно-художнім матеріалом; картини, на яких відтворено літературні 

образи, тощо. Про порівняння на рівні великого стилю не йдеться. Наведемо 

кілька фрагментів відповідей старшокласників: 

Анастасія В.: «У літературних творах техніка пластичних мистецтв, 

живопису, музики може втілюватися так: словесно можна описати фігури, 

кольори, форми такими, як їх бачить художник, можна описати свої 
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враження від побачених виробів мистецтва, порівняти їх з іншими, 

відобразити словесними символами». 

Світлана Б.: «Літературні твори тісно пов’язані з музикою, живописом. 

Деякі вірші покладено на музику, наприклад, вірші Олександра Олеся линуть як 

пісня. На інші твори створюють театральні постановки. Під враженням 

дивовижних пейзажів та краєвидів пишуть поезії й прозу». 

Наталка С.: «Музика, живопис, пластичні мистецтва знаходяться в 

тісному зв’язку з літературою. Твори художників, художнє слово 

допомагають передати глибину почуттів, які втілено в музиці. Музика ж 

може викликати настрій, переживання, які співзвучні творам живопису й 

літератури». 

Третє завдання для учнів 11 класу було спрямоване на виявлення 

зацікавлень різностильовими художніми творами, а також творчих здібностей 

старшокласників. Пропонуючи написати замітку до шкільної літературної 

газети, передбачалося отримати відгуки про вивчені твори, у яких виявилися б 

стійкі інтереси у світі мистецтва. Типовим були відповіді, у яких називали, 

здебільшого невмотивовано, автора й твір, стихійно відтворювали частину 

змісту. Більшість старшокласників, як ми пересвідчилися, не оволоділи 

належним чином стильовими ключами, необхідними для глибокого осягнення 

різностильових художніх творів, і показали фактично низький рівень 

сформованості стильових орієнтирів у мистецтві. 

За результатами виконання учнями 10 класу третього завдання високому 

рівню (А) відповідає 3 робота із 184 (1,6%); достатньому рівню (В) – 36 із 184 

(19,6%); середньому рівню (В) – 91 із 184 (49,5%); низькому рівню (Г) – 54 із 

184 (29,3%). Результати виконання учнями 11 класу третього завдання: 

високому рівню (А) відповідає 4 робота із 202 (2%); достатньому рівню (В) – 36 

із 202 (17,8%); середньому рівню (В) – 101 із 202 (50%); низькому рівню (Г) – 

61 із 202 (30,2%), що відтворено на рис. 2.4.3. 
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Рис. 2.4.3 Рівні знань учнів 10–11 кл. за результатами виконання 3-го завдання 

У ході констатувального експерименту проводилося анкетування 

старшокласників. Серед пропонованих питань були такі: Чи подобається вам 

читати твори українських модерністів? Які з прочитаних запам’яталися й чому? 

Аналіз відповідей респондентів засвідчив, що з інтересом читають твори 

українських модерністів 149 учнів (38,6%), подобаються деякі твори 

модернізму 37 учням (9,6%), сплутують твори й авторів, неправильно 

визначають стильову домінанту 48 учнів (12,4%), творами не захоплені, але 

читали їх 18 учнів (4,7%), твори не подобаються як заскладні для розуміння 134 

учням (34,7%). Отож рівень засвоєння старшокласниками різностильових 

творів українського письменства виявився доволі низьким, що засвідчує 

невідповідність результатів навчання вимогам чинних шкільних програм щодо 

вивчення теоретико-літературного матеріалу про мистецькі напрями. 

Ураховуючи виявлені проблеми в засвоєнні теоретико-літературної 

інформації та її застосуванні під час аналізу різностильових художніх творів, 

вважаємо доцільним напрацювання методики вивчення літературних напрямів 

українського письменства, що забезпечуватиме оновлення й урізноманітнення 

типів уроків та форм позакласної роботи, системи методів і прийомів, видів 

діяльності старшокласників, навчальних завдань, письмових робіт, які 

сприятимуть розвитку культури читання й естетики сприйняття літератури. 

Пропонована методика допоможе вчителям-практикам належним чином 

організувати вивчення складних теоретико-літературних понять; актуалізувати 
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теоретико-літературні знання й урізноманітнити підходи до аналізу й 

інтерпретації художнього твору з огляду на його стильову природу; створити 

умови для формування стійкої мотивації, розуміння важливості й необхідності 

читання; розвивати інтерес до художнього слова та національної культури. 

 

2.5. Методична модель вивчення літературних напрямів крізь призму 

педагогічних стратегій евристики, синергетики, ноосферної освіти 

Поступ методичної думки в умовах модернізації вітчизняної освіти, 

реалізації нових підходів і вимог до її якості активізував напрацювання 

інноваційних моделей навчання. Поняття «модель» усе частіше культивується в 

методиці викладання літератури, тому постає необхідність уточнення його 

сутності, структурних елементів, умов функціонування, установлення зв’язків з 

новітніми напрямами в педагогіці, можливостей ефективного застосування в 

шкільній практиці. 

Освітня модель, як її розуміє О. Дахін, – це «логічно послідовна система 

відповідних елементів, включно з метою освіти, її змістом, проектування 

педагогічної технології та технології керування освітнім процесом, навчальних 

планів і програм» [123, с. 23]. М. Бершадський вирізняє модель навчання, яка 

складається з педагогічної техніки та дидактичної основи, що містить систему 

методів і організаційних форм навчання [39, с. 118–119]. Досліджуючи процес 

професійного становлення педагога, В. Монахов і Т. Смиковська дефініювали 

методичну модель як відтворення формальною мовою компонентів системи, 

взаємозв’язку між ними, а також процесів перетворення, становлення й 

розвитку методичної системи вчителя в реальних умовах соціокультурного 

середовища [289, c. 51]. 

Моделювання як процес створення будь-якої моделі передбачає вироблення 

концепції, планування процесу, конструювання складових, перевірку 

ефективності. Відповідно до цієї схеми О. Дахін визначив властиву педагогічному 

моделюванню наступність дій: окреслення предмета, вибір методологічного 
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підґрунтя дослідження; визначення завдань моделювання; конструювання моделі 

з уточненням залежності між основними її елементами, визначення параметрів 

об’єкта й критеріїв оцінки змін, вибір методик вимірювання; дослідження 

валідності моделі в розв’язанні визначених завдань; застосування моделі в 

педагогічному експерименті; змістовна інтерпретація результатів моделювання 

[123, с. 26]. 

На переконання О. Дахіна, найважливішим критерієм визначення 

ефективності моделі є її валідність (вірогідність, адекватність), що 

забезпечується системним підходом до моделювання, сутність якого полягає в 

екстенсивному розширенні системи, уведенням додаткових логічно 

обумовлених моделей з урахуванням різноманітних факторів її динаміки [122, 

с. 65]. Конструювання навчальної моделі як системи передбачає визначення 

засадничих принципів, покладених в основу її теоретичного обґрунтування; 

створення комплексу взаємопов’язаних компонентів: змістового (реалізація 

навчальних програм та інших нормативних документів у відповідності з 

провідними ідеями й цінностями), технологічно-дидактичного (визначення 

методів, прийомів, організаційних форм навчання), а також діагностичного 

(вибір відповідних методик оцінювання з метою перевірки ефективності моделі 

в шкільній практиці). 

Класифікуючи педагогічні моделі, О. Дахін розглядає такі їх різновиди, 

як статична й динамічна. На думку вченого: «Такі моделі, як логічна структура 

навчального матеріалу якогось із розділів конкретної дисципліни, мають усі 

властивості статичних моделей» [122, с. 66], що ілюструє їх сталість, 

традиційність. Натомість у дослідженні педагогічних явищ і процесів педагог 

віддає перевагу динамічним моделям, оскільки вони не тільки відтворюють 

структуру явища, а й передбачають функціональну складову, динаміку змін. 

Цій думці суголосні погляди Є. Лодатка, який, вказавши на змінюваність 

педагогічних явищ, зумовлену інформаційним впливом на суб’єкт навчання, 

передбачив можливість відмінних інтерпретацій розробленої моделі під час 
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апробації й практичного втілення її в умовах реального навчально-виховного 

процесу, розробку різних технологій реалізації модельних рішень [261, с. 4]. 

Динамічність методичної моделі бачиться також у її корегуванні й доповненні 

відповідно до сучасних досягнень науки (літературознавства, педагогіки, 

методики викладання літератури) та культури. 

У цьому дослідженні спиратимемося на розроблені Г. Токмань теоретичні 

засади побудови методичних моделей, як-от: концептуальна єдність складових; 

спільна ідея, мета, система духовних цінностей; принципи викладання; 

завдання літературної освіти та відповідні вимоги до фахової підготовки 

вчителя; психолого-педагогічні особливості сприймання художньої літератури 

учнями різних вікових груп, що необхідно реалізувати на всіх рівнях 

викладання [417, с. 31]. 

Методологічним підґрунтям методичної моделі навчання мають стати 

наукові засади інноваційних педагогічних технологій, зокрема евристики, 

стратегії синергетики, ноосферної освіти, а також компетентнісного та 

особистісно зорієнтованого підходів. 

Нині актуалізоване поєднання педагогіки із синергетикою (теорією про 

відкриті процеси самоорганізації складних систем), що відображають 

філософські праці Б. Гершунського, М. Громкової, В. Лутая, педагогічні 

розробки М. Левківського, В. Веряскіної, О. Вознюка, А. Суханова, В. Цикіна, 

В. Шуляра та ін. 

Основні тези синергетичної концепції самоорганізації в розбудові 

системи освіти сформулювала М. Громкова:  

- Континуум духовного й матеріального. Світ сприймається як єдність 

«біо-соціо-дух» зовнішньо та «індивід-особистість-людина» внутрішньо. 

Освітній простір, у якому реальне усвідомлюється, усвідомлене – реалізується. 

- Використання додаткової енергії (синергії) співпраці, співтворчості, 

розуміння одне одного, інформативний обмін. 
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- Освітній процес передбачає не тільки отримання інформації, а також її 

усвідомлення, що породжує власні судження учнів [113, с. 41–42]. 

Отже, відкрита освіта є новим соціокультурним явищем, яке передбачає 

взаємодію та інформативний обмін. Технологічний процес отримання 

інформації відносно простий, але її обсяг за останній час значно збільшився. 

Завдання словесника – зорієнтувати старшокласників у сучасному 

інформаційному просторі, добираючи художні тексти, літературознавчі й 

мистецтвознавчі матеріали, а також навчити користуватися науковими 

знаннями. Сучасна літературна освіта покликана допомогти учневі усвідомити 

себе частиною мікро- та макросоціуму, відчути відповідність власної 

субкультури до культури всього суспільства. Аналіз досвіду вітчизняних та 

зарубіжних учених дає змогу окреслити орієнтири синергетичного підходу до 

вивчення української літератури в старших класах: 

- Творчий характер навчання літератури, створення учнями власного 

літературного й літературно-критичного продукту. Розвиток інтерпретаційної 

свідомості засобами альтернативних шляхів та методів аналізу художнього 

твору. 

- Вивчення літератури як мистецтва слова, пізнання світу, художньо 

відтвореного письменниками. Урахування міждисциплінарних та 

міжмистецьких зв’язків. 

- Діяльнісно-ціннісний підхід: «Особистісний образ світу формується 

через систему понять культури, тому світоглядні категорії завжди мають 

соціокультурний вимір і визначають характер життєдіяльності людей» [467, 

с. 169]. Література має потужний виховний потенціал, тому слід допомогти 

учням акумулювати світові та національні цінності, виражені в різностильових 

художніх творах, з метою вироблення власної життєвої позиції й подальшої 

соціалізації.  

В умовах відкритого соціокультурного простору особистість змушена 

діяти, тому постає необхідність розвинути в учнів ініціативу, здатність до 
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творчості та самореалізації в майбутньому житті. У зв’язку з цим у методику 

навчання літературних напрямів інтегруються наукові підходи особистісно 

зорієнтованого навчання (за А. Хуторським, І. Якиманською), що передусім 

виявляються у: 

- створенні умов для особистісної активності учня в засвоєнні 

теоретико-літературної інформації, самостійній творчій діяльності, результатом 

якої є літературний, літературознавчий, літературно-критичний продукт; 

- визнанні особистісних умотивованих поглядів щодо сприйняття 

різностильових явищ мистецтва, особистісного засвоєння художнього образу 

світу; 

- забезпеченні особистісної рефлексії (усвідомлення ціннісного 

потенціалу українського різностильового письменства). 

Синергетичний підхід активізує евристичні можливості в організації 

дослідження стильової специфіки художнього твору та літературно-

мистецького процесу. Евристичне навчання, за концепцією А. Хуторського, 

передбачає творчу самореалізацію учнів, їхню здатність до мотивування, 

усвідомлення результатів навчання. Згідно із сучасними вимогами до вивчення 

української літератури, актуалізацією компетентнісного підходу, необхідністю 

розвитку інтерпретаційної свідомості учнів, важливість застосування 

евристичних прийомів зростає. На уроках української літератури вже знайшли 

втілення інтерактивне навчання, проектні та інші інноваційні технології, що 

теоретично обґрунтували та перевірили практикою Т. Байчук, О. Ісаєва, 

Ж. Клименко, В. Нищета, Н. Подранецька, О. Пометун, А. Ситченко, 

Г. Токмань, В. Уліщенко, Л. Щербина та ін. Набула поширення в багатьох 

країнах педагогічна стратегія розвитку критичного мислення, яку проаналізував 

та подав практичні рекомендації щодо її впровадження в літературну освіту 

В. Погребенник [351]. 



206 

Розвиваючи когнітивні та креативні якості старшокласників за стратегією 

евристики [464, с. 133], пропонуємо свій варіант предметно спрямованих 

літературознавчих завдань, які відтворено в таблиці 2.5.1. 

Таблиця 2.5.1 

Якості особистості  

(за А. Хуторським) 
Літературознавчі завдання 

Когнітивні якості: 

 здатність відчувати світ; 

 ставити запитання; 

 формулювати проблеми; 

 з’ясовувати причини явищ; 

 окреслювати власне 

розуміння проблеми; 

 здібність втілювати знання 

в творчості. 

Завдання когнітивного типу: 

 дослідження стильового явища; 

 структурування рис літературного 

напряму; 

 визначення спільного й відмінного  

в естетиці стилів (за теорією культурно-

стильових хвиль Д. Чижевського); 

 пояснення техніки якогось із мистецтв у 

літературі (наприклад, техніки живопису 

в імпресіоністичному пейзажі). 

Креативні якості: 

 натхненність; 

 гнучкість мислення; 

 відчуття суперечності; 

 прогностичність; 

 наявність власної думки; 

 здатність до генерування 

ідей. 

Завдання креативного типу: 

 формулювання визначення поняття; 

 створення емблем до літературних 

напрямів; 

 створення сенкану – характеристики 

літературного напряму; 

 реалізація проекту (підготовка 

презентації, публікації тощо); 

 укладання кросвордів, словника, таблиць 

за особливостями літературного напряму. 

З позицій дидактичної евристики організація пізнавальної діяльності в 

межах методичної моделі будуватиметься на засадах: 

- чутливості у сприйнятті різностильових художніх явищ, усвідомлення 

їх незнання й перетворення в стійкі орієнтири в мистецтві; 

- активізації процесів творчого мислення, сприянні його 

дивергентності, зокрема оригінальності, ініціативності, винахідливості; 
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- розвитку творчої активності старшокласників, що визначається 

цілеспрямованістю, здатностями генерувати ідеї, відкривати нове; 

- розвитку творчих здібностей молоді критично оцінювати, аналізувати 

художній твір, логічно узагальнювати складну теоретико-літературну 

інформацію, усвідомлювати складні абстрактні категорії та конкретизувати їх у 

творах, знаходити аналогії. 

Останнім часом зростає значення ноосферної освіти, завдяки чому образ 

світу розглядається як багаторівнева ієрархічна система, що складається з трьох 

відносно самостійних підсистем: «Природа», «Суспільство», «Людина», кожна 

з яких може бути досліджена як культурний феномен. Згідно з цим 

положенням, учень як суб’єкт освіти не тільки оволодіває інформацією про 

природу, але й усвідомлює своє місце в ній; отримує інформацію про 

суспільство й позиціонує себе в ньому як особистість; сприймає інформацію 

про духовне, але й розуміє себе в ньому як людину розумну [113, с. 47]. Тому 

важливим змістовим складником літературної освіти визначається: «Художня 

література в контексті національної та світової культури, її взаємопов’язаність з 

релігією, філософією, естетикою, літературною критикою, різними видами 

мистецтв. Відображення характеру народу в національній літературі та культурі 

<…>. Діалог культур, його вплив на літературний процес. Зв’язок літературних 

напрямів та течій з естетичним пошуком митців інших видів мистецтв» [129]. 

Засвоєння учнем культурних цінностей значною мірою забезпечує становлення 

й розвиток його особистості. 

Системотвірною основою методичного моделювання системи вивчення 

літературних напрямів є ідея організації навчання старшокласників української 

літератури на естетичних засадах із необхідністю осмисленого засвоєння 

теоретичного матеріалу, що забезпечуватиме належне емоційне сприйняття 

різностильових творів українського письменства, формування стильових 

орієнтирів у літературі як мистецтві слова, духовно-ціннісне засвоєння 

художнього образу світу. 
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Метою цієї системи є: визначення на кожному етапі вивчення 

літературного напряму найбільш ефективних методів, прийомів, видів 

навчальної діяльності; розробка уроків дослідження художнього твору як 

явища літературного напряму; планування розвитку усного й писемного 

мовлення з урахуванням особливостей великих стилів; розробка відповідних 

позакласних заходів та інших форм позакласної роботи, формулювання тем для 

дослідження різностильового письменства. Реалізація провідної ідеї на всіх 

рівнях викладання сприятиме успішному формуванню великостильової 

компетентності, збагаченню естетичного й духовного досвіду особистості. 

Моделюючи методичний комплекс, спрямований на глибоке емоційне 

переживання й розуміння старшокласниками різностильових творів 

українського письменства, керуватимемося такими загальнодидактичними 

принципами: науковості, доступності, системності, культуровідповідності, 

синергетичної множинності способів освоєння світу, а також предметними: 

естетизму, єдності емоційного та логічного сприйняття художнього твору, 

твороцентричності в шкільному літературознавстві. 

Принцип естетизму ґрунтується на розумінні сутності й природи 

художньої літератури, котра є видом мистецтва й розвивається за загальними 

естетичними законами художнього освоєння дійсності. Згідно з концепцією 

літературної освіти, сучасному учневі необхідно навчитися глибоко відчувати 

прекрасне, виражене в художньому слові. Розвиткові культури його 

спілкування з творами мистецтва значною мірою сприятиме вивчення 

літературних напрямів, розуміння їх провідних естетичних засад. Глибина 

сприйняття художнього твору залежить від розвиненості естетичного чуття, 

пов’язаного з переживанням краси, розумінням естетичних цінностей, що 

також мають конкретно-історичні прояви в літературних напрямах і зумовлені 

уявленнями про світ і людину. Різні співвідношення між естетичними 

категоріями й зумовлюють специфіку великого стилю. Так, у барокових творах 

відображено божественну красу світу й людини; у класицистичних красу 
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розкрито через розум і природу як сутність речей, пізнаних розумом; ідеалом 

романтиків стала вільна, духовно багата особистість, краса якої в почуттях, 

шляхетності думок; культ імпресіоністів – краса довкілля як джерела життєвої 

енергії людини; символісти трактували красу як Істину, породжену буттям; 

футуристи захоплювалися технічною красою тощо. Однак ідеал краси не 

завжди виражається естетикою витонченого й вишуканого, досконалого й 

гармонійного, величного й піднесеного. Символісти, приміром, «видобувають» 

цей ідеал зі світу зла, протиставляючи йому духовність, натуралісти – з 

низького, брутального факту, викриваючи потворність біологічних інстинктів, 

від’ємні явища спадковості. Експресіоністи вірили, що мистецтво «є виявом 

особистості в усіх її дрібничках, в усій її безмірності. Людина, яка вміє 

виявляти себе щиро, може добувати красу з будь-чого. Це – “краса значення”, 

захована в кожній бридоті. Бо бридота насправді не існує. Ми бачимо те, що 

посідаємо в собі» [470, с. 16]. Розмірковуючи про естетику художнього твору, 

І. Франко наголошував: «Раз назавсігди ми мусимо сказати собі: для поета, для 

артиста нема нічого гарного ані бридкого, прикрого ані приємного, доброго ані 

злого, характеристичного ані безхарактерного. Все доступно для його 

творчості, все має право доступу до штуки. Не в тім, які речі, явища, ідеї бере 

поет чи артист як матеріал для свого твору, а в тім, як він використає і 

представить їх, яке враження він викличе при їх помочі в нашій душі, в тім 

однім лежить секрет артистичної краси» [451, с. 118]. 

Відтак, спрямовуючи читацьку діяльність старшокласників до розкриття 

секретів «артистичної краси», реалізуємо принцип естетизму, що 

забезпечуватиме сприйняття мистецьких творів за їхніми природними 

властивостями в таких напрямках: 

- набуття естетичного досвіду сприйняття різностильових художніх 

творів літератури та інших видів мистецтва; 
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- засвоєння великостильових естетичних категорій, ідеалів, цінностей, у 

яких акумульовано духовний потенціал, що стимулює художню творчість 

митців того чи іншого напряму; 

- розвиток естетичного чуття, тобто здатності учнів переживати 

прекрасне, розуміти красу, виражену засобами різних стилів, утілювати її в 

житті й творчості; 

- формування естетичних смаків, зокрема вмінь оцінювати літературні 

твори крізь призму естетичних критеріїв різностильових художніх парадигм за 

законами саморозвитку мистецтва з урахуванням традицій і новаторства; 

- стимулювання естетичних потреб, необхідності встановлення 

діалогової взаємодії з прекрасним у різноманітті його стильових виявів. 

Принцип єдності емоційного та логічного сприйняття художнього 

твору. Естетичне ставлення до прочитаного починає формуватися від 

початкового сприйняття художнього твору й великою мірою залежить від сили 

емоційного резонансу. Є. Пасічник переконливо довів, що емоційність 

сприйняття художнього твору є основою вироблення в учнів власної думки про 

зображене письменником, проникнення в його творчу робітню. Крім того, на 

думку вченого, без чуттєвого сприймання неможливо реалізувати виховну 

спрямованість аналізу твору [344, с. 243]. Проте емоційність є, хоч і 

необхідною, але не єдиною умовою повноцінної рецепції художнього твору. 

Емоційні реакції старшокласників поглиблюватимуться адекватністю 

аналітичної діяльності за умови вмілого оперування категоріями напряму й 

похідного від нього стилю в оцінці мистецьких явищ. Для цього необхідно 

забезпечити достатній рівень засвоєння теоретико-літературних знань, а також 

створити умови для їх успішного застосування в процесі читацької діяльності, 

що забезпечить логічність та інтелектуалізацію сприйняття художнього твору. 

У контексті пропонованої методики деталізуємо умови реалізації принципу 

єдності емоційного та логічного сприйняття художнього твору: 
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- налаштування на відповідний рівень емоційно-художньої рефлексії в 

процесі читання й аналізу різностильових творів українського письменства; 

- досягнення інтелектуалізації емоційного сприйняття учнями художніх 

творів у результаті засвоєння теоретико-літературних знань про мистецькі 

напрями; 

- вироблення чуття краси та вміння виповісти своє розуміння 

прекрасного. 

Водночас переобтяження уроку літератури теорією може віддалити учнів 

від художнього твору й особистості автора, що зумовлює необхідність 

обґрунтування принципу твороцентричності в шкільному 

літературознавстві. Організовуючи діалог старшокласника з художнім твором 

на естетичних засадах літературних напрямів, визнаємо, що: 

- твір є основною формою художнього вираження естетичного 

переживання світу автором і відтак читачами, тому вибудовуємо теоретичні 

узагальнення на основі його дослідження; 

- твір талановитого письменника виходить за межі будь-якої 

теоретичної парадигми, тому не підпорядковуємо його стереотипам, а 

застосовуємо теоретико-літературні знання для того, щоб глибше осягнути його 

зміст, відчути оригінальність форми. 

Принцип синергетичної множинності способів освоєння світу. 

Схарактеризувавши синергетичну модель освіти, В. Цикін відзначив її 

відкритість, складну інтегрованість, важливість використання різних 

інформаційних систем, особистісну спрямованість навчання, особливу роль 

викладача за нових умов [467, с. 170]. У цій системі найбільш значущим 

бачиться те, що ідеї синергетики забезпечують цілісність особистісного 

сприйняття світу, актуалізуючи його осягнення через мистецтво, філософію, 

народні уявлення, науку тощо. Так, у вивченні естетики великих стилів 

потребують уваги архітектурні пам’ятки, скульптура, твори живопису, музики, 

театру, кіно, що репрезентують один мистецький напрям. У цьому зв’язку все 
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частіше на уроках української літератури застосовуються міжмистецькі 

аналогії, філософська думка, знання з історії, соціології, естетики, що зумовлює 

формулювання метапредметного змісту літературної освіти, установлення 

зв’язків із різними науковими та мистецькими галузями, що забезпечує 

цілісність освітньої стратегії. Важливо пам’ятати, що на уроці літератури 

головна увага приділяється мистецтву слова, а допоміжна інформація сприяє 

успішному засвоєнню ключових категорій з можливістю освоєння суміжних 

понять в інших галузях, формуванню в особистості цілісного образу світу. 

Отже, метапредметність у вивченні літератури виправдана в такому обсязі й за 

таких умов, що забезпечують розв’язання провідних завдань літературної 

освіти. Реалізація принципу синергетичної множинності способів освоєння 

світу передбачає: 

- актуалізацію діалогу художнього твору й світового мистецтва, 

впровадження у шкільну практику міжвидових аналогій, установлення 

смислової єдності мистецьких явищ; 

- пізнання світоглядного підґрунтя творчості митців, освоєння 

художнього образу світу з різних джерел; 

- організацію навчання української літератури на засадах синергетичної 

взаємодії й інтеграції стратегічних чинників евристики, ноосферної освіти, 

ейдетики. 

Дотримуючись загальної структури моделі методичної системи, 

окреслимо кожну з її складових відповідно до завдань пропонованої методики. 

Змістова складова визначає систему теоретико-літературних знань, необхідних 

для належного сприйняття різностильових художніх творів; методично-

технологічна – етапи, методи та прийоми вивчення літературного напряму, 

інноваційні мистецькі уроки, завдання для позакласного читання, розвитку 

мовлення, з літератури рідного краю; моніторингова – методику діагностики 

рівнів сформованості великостильової літературної компетентності. 
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Рецептивний (початковий) етап вивчення літературного напряму 

полягає в інтуїтивному розпізнаванні в художньому творі стильових рис, що 

закладають нові засади художнього відтворення дійсності й відрізняють його 

від попередньої літературної традиції. На цьому етапі визначаються 

особливості сприйняття художнього твору, зумовлені естетикою літературного 

напряму. Старшокласники усвідомлюють спосіб пізнання світу письменником, 

його естетичну концепцію. З’ясовуючи особливості світоглядного підґрунтя 

творчості митців, вони звертаються до літературних маніфестів, літературно-

критичних і документальних матеріалів, які яскраво ілюструють зміни 

художнього мислення. Риси літературного напряму визначають текстуально. За 

необхідності (якщо напрям розпочав розвиток в архітектурі, скульптурі, 

малярстві, музиці) установлюється зв’язок з іншим видом мистецтва, щоб 

показати, як його метамова засвоювалася літературою. 

Теоретико-літературний (базовий) етап передбачає структурування рис 

літературного напряму, визначення стильової домінанти, що впливає на 

формальні та змістові чинники художніх творів, розглянутих як репрезентантів 

великого стилю. Ураховуючи стильові особливості літературного напряму, 

тлумачення його назви, старшокласники формулюють визначення поняття й 

занотовують у свої літературознавчі словнички. З’ясовують і називають 

представників літературного напряму. На цьому етапі варто актуалізувати 

теоретико-літературні знання, набуті на уроках світової літератури. 

Практично-аналізувальний (повний) етап визначається можливістю 

застосування теоретико-літературних знань про літературний напрям під час 

аналізу тем, жанрів, мотивів, образів, мови інших літературних творів, 

порівняння їх із творами різних мистецтв на стильовому рівні. Учням 

пропонується виконувати різноманітні літературознавчі завдання, досліджувати 

стиль художнього твору, готувати повідомлення, брати участь у дискусіях, 

обговореннях тощо. Важливо, щоб старшокласники на цьому етапі мали 

можливість розширити стильові орієнтири діалогової взаємодії з мистецтвом, 
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увиразнити свої читацькі інтереси. Учителеві необхідно подбати про те, щоб 

усвідомлення засад літературних напрямів сприяло засвоєнню системи 

духовних цінностей, виражених естетичними категоріями. 

Етап творчого застосування знань (творчий) передбачає реалізацію 

креативного потенціалу старшокласників у створенні власного літературного, 

літературознавчого, літературно-критичного продукту. На цьому етапі вони 

пишуть художні твори за естетичними зразками великих стилів. Учням 

пропонується реалізувати творчі проекти, виявити свою креативність у 

створенні сенканів, емблем, мультимедійних презентацій, літературних газет, 

буклетів, пов’язаних із вивченням літературних напрямів. 

Отже, методична модель вивчення літературних напрямів (рис. 2.5.1) 

відтворює динамічну, відкриту систему, створену на основі принципів 

естетизму, єдності емоційного та логічного сприйняття художнього твору, 

твороцентричності в шкільному літературознавстві, синергетичної 

множинності способів освоєння світу з урахуванням міжмистецьких і 

міжпредметних зв’язків, сучасних стратегій педагогіки, психологічних 

особливостей учнів; становить комплекс змістового, методично-

технологічного, моніторингового компонентів, об’єднаних ідеєю організації 

навчання старшокласників літератури з необхідністю осмисленого засвоєння 

естетики літературних напрямів, розвитку чуттєвого діапазону сприйняття 

різностильових творів, актуалізації духовно-ціннісного потенціалу 

відображеного в них художнього образу світу. 
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Рис. 2.5.1 Методична модель вивчення літературних напрямів 

українського письменства в старшій школі 
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Висновки до розділу 2 

Методологічна концепція навчання старшокласників української 

літератури на естетичних засадах ґрунтується на таких положеннях: 

- у методичній науці зібрано цінний досвід вивчення літератури в 

старшій школі в літературознавчому, культурологічному, аксіологічному 

аспектах, однак є потреба в цілісному системному дослідженні з 

обґрунтуванням і розпрацюванням методики вивчення художнього твору на 

естетичних засадах літературних напрямів; 

- шкільні підручники для старшокласників потребують удосконалення 

в таких напрямках: узгодження теоретико-літературних визначень, 

систематизація теоретико-літературного матеріалу, ілюстрування великих 

стилів, розробка літературознавчих завдань когнітивного та креативного типів; 

- авторську методику спрямовано на формування в старшокласників 

великостильової літературної компетентності, яка об’єднує реалістичну, 

натуралістичну, імпресіоністичну, експресіоністичну, символістичну, 

неоромантичну, необарокову, неокласицистичну, неореалістичну, 

екзистенціалістичну, футуристичну, сюрреалістичну, постмодерністську 

складові; 

- великостильова літературна компетентність як складна властивість 

особистості інтегрується в інші предметні й ключові компетентності, впливає 

на їх формування й стає органічним складником, зокрема мовленнєво-

комунікативної, етнокультурної, медіакомпетентності; 

- методологічним підґрунтям створення методичної моделі 

літературних напрямів українського письменства є стратегічні чинники 

синергетики, евристики, ноосферної освіти, а також особистісно зорієнтований 

і компетентнісний підходи; 

- у моделюванні навчально-методичного комплексу провідними є 

загальнодидактичні принципи науковості, доступності, системності, 

культуровідповідності, синергетичної множинності способів освоєння світу, а 
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також специфічні: естетизму, єдності емоційного та логічного сприйняття 

художнього твору, твороцентричності в шкільному літературознавстві; 

- оволодіння великостильовими орієнтирами в мистецтві передбачає 

поетапне засвоєння літературних напрямів, а саме: рецептивний (початковий), 

теоретико-літературний (базовий), практично-аналізувальний (повний), етап 

творчого застосування (творчий); 

- відповідно до положень дидактичної евристики в методиці вивчення 

літературних напрямів набувають ефективності завдання когнітивного типу: 

дослідження стильового явища; структурування рис літературного напряму; 

визначення спільного та відмінного в естетиці стилів (за теорією культурно-

стильових хвиль Д. Чижевського); переклад із мови якогось із мистецтв на мову 

літератури; а також завдання креативного типу: формулювання визначення 

поняття; створення емблем, сенканів з актуалізацією рис великих стилів; 

реалізація шкільного проекту; укладання кросвордів, словника, таблиць за 

літературним напрямом.  
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РОЗДІЛ 3 

ДИДАКТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ 

ЛІТЕРАТУРНИХ НАПРЯМІВ УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА 

 

3.1. Методи і прийоми навчання літератури в їх спрямуванні на 

засвоєння стильових літературно-мистецьких явищ 

Успішність реалізації завдань методики вивчення літературних напрямів 

великою мірою залежить від оптимальності й доцільності застосування в 

навчальному процесі системи методів і прийомів, зумовленістю їх добору 

природою художнього слова та спрямованістю на засвоєння стильових 

літературно-мистецьких явищ. Оскільки методична модель вивчення великих 

стилів українського письменства ґрунтується на засадах особистісно 

зорієнтованого й компетентнісного підходів, за основу організації навчання 

обрано класифікацію методів за рівнем пізнавальної активності учнів 

М. Кудряшова, який виокремив творче читання, репродуктивний, евристичний, 

дослідницький методи. Розглянемо їх відповідно до завдань формування 

великостильової літературної компетентності, доповнюючи класифікацію 

специфічними прийомами навчання. 

 

3.1.1. Методичні прийоми творчого читання в розширенні чуттєвого 

діапазону рецепції різностильових художніх творів 

Метод творчого читання справедливо пов’язують із культурою 

естетичного сприйняття, адже мета його застосування полягає у сприянні 

«потужному і тривалому художньому враженню, що потім постійно 

поглиблюється» [229, с. 17] й забезпечує глибоке проникнення у світ 

художнього твору, засвоєння його ціннісного потенціалу. Водночас естетичні 

переживання, на думку М. Кудряшова, – це «перший і необхідний ступінь 

наукового пізнання літератури, оскільки при цьому відбувається безпосереднє 

засвоєння специфіки літератури» [229, с. 59]. У методиці вивчення 
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літературних напрямів призначення творчого читання полягає в розвитку 

чуттєвого сприйняття різностильових художніх творів, у налаштуванні на 

відповідний рівень емоційної рефлексії в процесі читацької діяльності, що 

досягається низкою методичних прийомів: виразно-художнього, вибіркового, 

коментованого читання; стильових асоціацій. 

Для виразно-художнього читання важливими умовами є образне 

мислення, відчуття емоційності тексту й міри її художнього втілення. 

Письменникам властиво виражати емоції через пафос. Літературознавці 

тлумачать це поняття як «піднесення, ентузіазм, пристрасне переживання, 

спричинені певною ідеєю, подією» [259, с. 194]. Призначення пафосу – 

впливати на почуття, адже він виявляється у творі та стильових літературних 

явищах у категоріях сентиментального, романтичного, оптимістичного, 

трагічного, меланхолійного, іронічного, сатиричного, презентується настроями 

здивування, радісного привітання майбутнього тощо. Тому естетичні 

переживання, зафіксовані художником слова, відтворюються читцем за 

допомогою пафосу, який потрібно опанувати зокрема із твору, у цілому – зі 

стилю й дотримуватися його у власному виконанні. До прикладу, відчуття 

піднесеності, урочистості у виразно-художньому читанні барокових поезій 

акцентуватиме увагу на духовному змісті; виваженість етико-гуманістичного 

пафосу творів класицизму сприятиме усвідомленню міри та гармонії; 

вираження романтичної піднесеності, мрійливості у виконанні творів 

романтиків підкреслюватиме чуттєвість художнього зображення. Виразно-

художнє читання різностильових творів українського письменства передбачає 

особливий стан натхнення: реалістичних творів – емоційної детермінованості 

реаліями зображеного; натуралістичних – напруженості, резонансності 

брутального, низького; імпресіоністичних – відкритості до природи та уваги до 

нюансів власних почуттів; експресіоністичних – вибухової емоційності, що 

супроводжує показ людської трагедії; символічних – сугестійності емоцій, 

песимістичності, зумовленої недосяжністю ідеалу; футуристичних – 
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епатажності, радісного привітання майбутнього; сюрреалістичних – вираження 

«дитинного здивування» дивовижністю світу; постмодерністських – 

іронічності, скептичності тощо. Звичайно, в одному творі можуть виражатися 

різні настрої, емоції, переживання, однак зауважимо, що йдеться про читання 

художнього тексту, створеного за мистецькими законами конкретного напряму 

й стилю. 

Розвитку емоційно-художньої рефлексії в процесі читання 

різностильових творів українського письменства сприятиме коментування 

образності, виражальних засобів мови, особливостей художнього мислення. 

Наприклад, ознайомлення старшокласників із віршами, у яких окреслено 

особливості процесу творчості. Ці поезії умовно називають «поетичними 

маніфестами». В українському символізмі такими можна вважати вірші 

М. Вороного з циклу «Ad astra», зокрема «В сяйві мрій», «Sphärenmusik», 

«Зоряне небо», «Вега», у яких старшокласники знайдуть відповіді на питання 

про творчі принципи символіста, а саме порив «До прекрасних, ідеальних, / 

Духу творчого скарбниць, / Недосяжностей астральних / І одвічних таємниць!» 

(«Вега»); вслуховування «в тишу величну» з метою почути «музику сферичну / 

Розгойданих планет» («Зоряне небо»). Отож перед аналізом програмових поезій 

українських символістів читаємо й коментуємо «поетичні маніфести» з 

визначенням у них нових рис літературної творчості. Найбільш виразним у 

цьому плані вважаємо вірш М. Вороного «Ти – чарівник», присвячений 

Г. Чупринці – яскравому представникові символізму у вітчизняному 

письменстві: 

Ти – чарівник, віщун-співець. 

Ти знаєш тайни волхвування, 

Знайшов ти в нетрях світознання 

Шляхи до зір і до сердець. 

Ти носиш страдника вінець, 

Вінець надлюдського страждання, 
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Бо ти співець. 

Твій дух сягає понад хмари, 

Туди, в незміряний простір, 

До ясних зір, до чистих зір, 

І там пасе він мрій отари, 

Там бачить снища і примари, 

Там чує спів і бренькіт лір, –  

І діє чари. 

Ти кинув серце, що в тернах 

Омилось кровію любови, 

На жертовник світобудови. 

Як чорний птах, як віщий птах, 

Твій дух квилить, і у піснях, 

Як голос сліз, як голос крови, 

Лунає жах. 

Для віри ще потрібна дія. 

Це ти найкраще зрозумів, – 

І ввесь свій пал, і ввесь свій гнів, 

І що дала в розпуці мрія, 

Ти – саможертва, самодія –  

Вложив у свій натхненний спів, 

Як Єремія. 

Аналізуючи поезію, старшокласники усвідомлюють провідні принципи 

творчості символістів. Поет наділений особливим даром чарівника, віщуна, а 

процес його творчості порівнюється з культово-обрядовим дійством («Ти знаєш 

тайни волхвування»). Таким чином митець намагається здійснити прорив у 

«нетрі світознання»; його дух «сягає понад хмари» в «незміряний простір», 

долучаючись до пізнання таємниць Всесвіту, абсолютного ідеалу «ясних зір», 

«чистих зір». Осягнення істини відбувається через дистанціювання від 
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конкретики, шляхом освоєння трансцендентного, надреального світу, 

представленого символікою сну, мрій, тобто станів, коли відкривається 

можливість чути музику сфер, що осмислюється як світова гармонія. Образ 

співця, який носить «вінець надлюдського страждання» й «квилить» у своїх 

піснях голосом сліз і крові, передає притаманне символістам трагічне 

світовідчуття, спричинене усвідомленням суперечностей між омріяним ідеалом 

і дійсністю. Водночас М. Вороний вносить національний колорит у поетику 

символізму, актуалізуючи проблеми національного визволення України, її 

відродженню поет присвячує «свій натхненний спів». 

Вивчення літературних напрямів на прикладах художніх творів зумовлює 

спрямованість вибіркового читання. Демонструючи риси великого стилю, 

пропонуємо обрати в бароковій літературі уривки творів, у яких відчутні 

мотиви скороминущості, мінливості життя, контрастність миті й вічності, 

життя й смерті, розкоші й аскетичності, протиставлення духовного 

матеріальному тощо. У класицизмі потрібно закцентувати риси 

раціоналістичного світовідчуття, зокрема підпорядкованість особистих бажань 

суспільним запитам, зумовленість моральної поведінки й вибору героя 

громадянсько-державними інтересами. Під час вивчення реалізму слід 

процитувати уривки з літературними пейзажами, портретами, інтер’єрами, 

історичними екскурсами, щоб надати можливість старшокласникам відчути 

детальність і правдивість художнього зображення, а також авторські відступи, у 

яких виражено національну ідею, тощо. Вивчення натуралістичних творів 

потребує перечитування фактів; імпресіоністичних – художніх вражень; 

експресіоністичних – уривків творів, де виражено блискавичні, вибухові емоції; 

символістичних – цитування мотивів смутку, меланхолії, страждання через 

нездійснені мрії, а ще казкових мотивів-проекцій на Україну та український 

народ; екзистенціалістичних – мотивів екзистенційних пошуків людини, її 

самоідентифікації, самоствердження, свободи, вибору; футуристичних – 

урбаністичних мотивів; сюрреалістичних – картин фантастичного, 
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парадоксального відтворення світу; постмодерністських – уривків, позначених 

інтертекстуальністю, тощо. 

Проаналізовані види читання (виразно-художнє, коментоване, вибіркове) 

важливі для відкриття старшокласниками нової реальності, естетизованої 

якимось із великих стилів. Таким чином, абстрактність літературного напряму 

конкретизується у свідомості читачів рисами стильової естетики художнього 

тексту. Необхідність набуття практичного досвіду естетичної взаємодії з 

різностильовим письменством зумовлює впровадження прийому стильових 

асоціацій. Літературний напрям слід асоціювати з художнім вираженням його 

стильової домінанти та конститутивних рис. Стильові асоціації мають бути не 

тільки «текстуальними» (Г. Токмань), але й стосуватися пластичної, 

образотворчої, музичної техніки, що творчо засвоювалася письменниками, 

зокрема це стосується: формальної гри пластичних мистецтв в літературі 

бароко, футуризму, постмодернізму; музикальності художніх творів 

романтизму й символізму; мови живопису в літературному імпресіонізмі, 

експресіонізмі, сюрреалізмі. У шкільній практиці старшокласники асоціюють: 

- реалізм – із деталізованими літературними пейзажами, образами 

соціально-побутової повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького, 

картинами народного життя з роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса 

Мирного та Івана Білика; 

- натуралізм – із літературною фотографією факту, побутовими 

картинами суспільного «дна», зображеними І. Франком у творах 

бориславського циклу; 

- імпресіонізм – з імпресіоністичними пейзажами М. Коцюбинського, 

П. Тичини, Г. Косинки; 

- експресіонізм – із приголомшливою художньою експресією, 

зображенням тріумфу й падіння людини у творах В. Стефаника, М. Куліша, 

О. Довженка; 
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- символізм – з образною багатоплановістю й музикальністю «Зів’ялого 

листя» І. Франка, який виспівав трагічну самотність ліричного героя, драматизм 

нещасливого кохання, недосяжності ідеалу; з поліфонією сенсів символу 

«Інфанти» М. Вороного, мотивом болісного зіткнення піднесених мрій із 

буденною дійсністю в драматичному етюді «По дорозі в Казку» Олександра 

Олеся, синестезією «мальовничої музичності» П. Тичини тощо; 

- футуризм – із «футуристичним заумом», урбаністичними мотивами, 

механічними образами в поезіях М. Семенка; 

- сюрреалізм – із магією химерних метафор у «казках для дорослих» 

(поезіях Б.-І. Антонича, В. Голобородька), де постають надзвичайно дивовижні 

художні образи; антитоталітарним пафосом поезій В. Стуса; 

- постмодернізм – із карнавальністю бубабістів, іронічною грою 

представників групи «Пропала грамота» тощо. 

Отже, належне застосування методичних прийомів творчого читання з 

акцентуванням стильових особливостей літературних напрямів сприятиме 

розвитку естетичного досвіду компетентного читача. 

 

3.1.2. Прийоми репродуктивного методу в засвоєнні рис 

літературного напряму 

У шкільному викладанні літератури завжди була потреба передати учням 

теоретичну інформацію для запам’ятовування та оперування нею в читацькій 

діяльності. Екстраполюючи досягнення ноосферної освіти в методику, 

реалізуючи завдання навчати не перевантажуючи учнів, моделюємо способи 

інформаційного збагачення читацького досвіду сприйняття різностильових 

творів українського письменства й відтворення учнями набутих знань про 

літературні напрями. 

Художній переказ зі збереженням стильової естетики. Це вид 

репродуктивного висловлювання, яке передбачає усвідомлення й відтворення 

яскравих образів зі збереженням стилю художнього мовлення: у реалістичних 
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пейзажах – детальність, описовість; у натуралістичній фактографії – 

документальність, точність; у літературних імпресіях – враженнєвість, 

настроєвість; у художній експресії – напруженість, колосальні емоції; в 

епізодах екзистенціалістичного твору – філософічність, художня онтологія 

буття людини тощо. Так, розгляд імпресіоністичних творів потребує особливої 

уваги до художніх імпресій, які є визначальними для поетики напряму. Чим 

глибше сприйматимуть старшокласники враження, відтворені письменником, 

тим більше резонуватиме художній твір у їхній душі, у такий спосіб сприяючи 

збагаченню та поглибленню естетичного досвіду реципієнтів. Тому звертаємо 

увагу на миттєві враження головного героя новели М. Коцюбинського 

«Intermezzo», зокрема: 

Відчуття втоми: «А вдень я здригався, коли чув за собою тінь від людини, і 

з огидою слухав ревучі потоки людського життя, що мчали назустріч, як дикі 

коні, з усіх городських вулиць» [221, с. 42]. 

Відчуття їзди путівцем: «Якийсь зелений хаос крутився круг мене і хапав 

бричку за всі колеса, а неба тут було так багато, що очі тонули в нім, як в 

морі, та шукали, за що б зачепитись. І були безпомічні» [221, с. 42]. 

Відчуття гармонії природи: «Повні вуха маю того дивного гомону поля, 

того шелесту шовку, того безупинного, як текуча вода, пересипання зерна. І 

повні очі сяйва сонця, бо кожна стеблина бере від нього й назад вертає 

відбитий від себе блиск» [221, с. 45]. 

Пропонуємо учням прокоментувати художні імпресії; спробувати 

відтворити їх емоційно, зі збереженням образної палітри; знайти схожі 

малярські імпресії з-поміж картин українських художників. 

Важливим у набутті стильових орієнтирів є прийом вивчення й читання 

напам’ять поетичних імпресій, сюрреалістичних візій, віршів, позначених 

символізмом, тощо. Подібні види висловлювання сприятимуть свідомому 

запам’ятовуванню та відтворенню властивих різним літературним напрямам 

особливих художніх образів, пафосу, емоційної наснаженості, забезпечуючи 
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таким чином можливість стильового асоціювання в самостійній читацькій 

діяльності старшокласників, наслідування та практичного застосування 

різностильового мовного матеріалу. 

Ефективності вивчення складного теоретико-літературного матеріалу про 

напрями сприятиме лекція – мультимедійна презентація. Мультимедіа дає 

змогу передавати інформацію, використовуючи різні форми: текстові 

(визначення поняття, тези), звукові (аудіофайли з піснями, класичною й 

популярною музикою), графічні (схеми, таблиці, діаграми), візуальні 

(зображення, світлини, відео, анімація), а отже, і засвоювати її через різні 

канали сприйняття, що значно активізує пам’ять. Мультимедійна презентація 

про літературні напрями передбачає: дефініювання поняття; демонстрацію 

схем, таблиць, опорних конспектів теоретико-літературного змісту; унаочнення 

рис напряму на прикладах літературних, архітектурних, скульптурних, 

графічних, музичних творів, а також живопису, кіно, театру, що 

відбиватиметься у свідомості старшокласників синергією мистецтв, їх 

міжвидовою взаємопов’язаністю та взаємодією. 

Застосування мультимедійної презентації під час вивчення літературних 

напрямів забезпечуватиме: 

- інтермедіальність навчання, отримання інформації з різних медійних 

джерел, можливість використовувати приклади різних видів мистецтв; 

- створення атмосфери успішного набуття теоретико-літературних 

знань, мотивацію інтерпретаційної діяльності учнів; 

- збільшення обсягу та якості усвідомлено засвоєної теоретичної 

інформації шляхом її візуалізації; 

- можливість неодноразового самостійного повернення учнів до 

літературних, літературознавчих і мистецтвознавчих матеріалів презентації, 

збереженої на електронних носіях; 

- залучення до презентації учнів з їхніми дослідницькими та творчими 

роботами. 
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Вимоги до створення мультимедійної презентації: 

- Лаконічність. Текстова частина слайда містить терміни або тези. Не 

можна заповнювати ввесь простір слайда текстівками або великою кількістю 

зображень. Слід чітко визначити інформацію для запам’ятовування. Важливо 

дотримуватися вимог до застосування розмірів шрифтів (не менше 26 кегля). 

- Якість демонстрованої візуальної та аудіопродукції. Необхідно 

витримати пропорційність, уникати деформації зображень і світлин. Варто 

використовувати аудіозаписи з чітким голосом і якісним звуком, відео з 

виразним зображенням тощо. 

- Естетика створення слайда: доречність вибору тла, кольорів, 

музичного супроводу, розташування текстових і візуальних об’єктів. 

- Непересічність. Презентацію слід наповнити найцікавішою 

інформацією, використовуючи можливості різних медійних засобів, щоб 

активізувати інтерес учнів до вивчення літератури. 

Розвитку великостильової літературної компетентності старшокласників 

сприятиме методичний прийом цитування літературних маніфестів, завдяки 

чому з’ясовуються особливості світогляду, завдання творчості митців того чи 

того напряму. Під час реалізації прийому важливо актуалізувати 

компаративний аспект: ознайомити школярів із маніфестами речників нового 

для них стилю у світовому мистецтві й порівняти з маніфестаціями напряму в 

українській літературі. Наприклад, розумінню творчості футуристів сприятиме 

ознайомлення з ключовими положеннями маніфесту італійського поета  

Ф.-Т. Марінетті. Теоретик футуризму утверджував світовідчуття, засноване на 

пріоритетах сучасного життя, вільного від минулого. Взоруючи на майбутнє, 

він підтримував сміливість, зухвальство, бунтарство, епатаж: «Навіщо 

озиратися назад, якщо ми хочемо відчинити двері в таємничий світ 

Неможливого? Нині вже не існують час і простір. Ми живемо в абсолюті, тому 

що панує вічна, усюдисуща швидкість» [270, с. 160]. Ф.-Т. Марінетті закликав 

знищити все, що єднає людину з культурними традиціями. У маніфесті 
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футуризму він писав: «Стара література уславлювала задумливу нерухомість, 

захват і безнадію. Ми ж оспівуємо нахабний натиск, лихоманне марення, 

військове крокування, небезпечний стрибок, ляпас і бійку» [270, с. 160]. 

Уявлення про красу також змінилися: «Відтепер жар металу або дерев’яний 

брусок збуджує в нас жагу сильніше, ніж усмішка чи сльози жінки. Ми хочемо 

показати в літературі життя двигуна» [270, с. 166], – стверджував  

Ф.-Т. Марінетті. Суголосними із цим маніфестом є декларування М. Семенком 

кверо-футуризму з проголошенням краси шукання та пан-футуризму («все-

футуризму») з утвердженням загального процесу деструкції. 

Цитування маніфестів допоможе старшокласникам відчути співзвучність 

урбаністичних мотивів поезії М. Семенка з провідними марінеттівськими 

настановами: «Ми будемо оспівувати робітничий шум, радісний гомін і 

бунтарський рев юрби; строкате багатоголосся революційного вихору в 

сучасних столицях; нічний гудок у портах і корабельнях під яскравим світлом 

електричного місяця. Нехай зажерливі пащі вокзалів заковтують чадливих змій. 

Нехай заводи прив’язуються до хмар ниточками диму, що виривається з їхніх 

труб. Нехай мости гімнастичним кидком сідлають річки, що виблискують під 

сонцем. Нехай пройдисвіти-пароплави обнюхують обрій. Нехай широкогруді 

паровози, немов сталеві коні в збруї із труб, гарцюють і пихкають від 

нетерплячки на рейках. Нехай аероплани ковзають небом, а рев гвинтів 

зливається з плескотом знамен і оплесками захопленої юрби» [270, с. 160–161]. 

Розкриттю таємниць творчої лабораторії митців сприятиме й прийом 

застосування документальних матеріалів (автобіографій, листів, спогадів, 

нотаток). Наприклад, вивчаючи творчість І. Нечуя-Левицького, наголосимо, 

що спостереження за природою сприяло розвитку його таланту. Живописна 

місцевість, де народився й жив у дитячі роки майбутній письменник, 

закарбувалась у пам’яті й заполонила його чутливу душу. Процитуємо уривок з 

автобіографії: «Стеблів лежить недалеко од Дніпра, в гористому та скелистому 

місці, і розкиданий по обидва береги невеличкої річки Росі. Серед самого 
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Стеблова Рось зігнулась коліном; обидва її береги обставлені скелями, неначе 

стінами; за здоровим скелистим островом, на схід сонця од Стеблова шумить 

Шум на порогах, де між двома високими скелистими берегами вся Рось 

закидана здоровим камінням та помережена острівцями з самого каміння. Куди 

не повернеш очима, скрізь видно чудові та все інші картини, неначе в 

панорамі» [324, с. 7]. Порівняємо цей опис із реалістичними пейзажами в 

прозових творах І. Нечуя-Левицького, зокрема в його повісті «Бурлачка»: «Од 

самого берега Росі, на південь, де Канівський повіт межується з 

Звенигородським, починається такий рай, якого трудно знайти на Україні. 

Дрібні та круті гори од самої Росі йдуть ніби крутими хвилями. По крутих 

горах, по глибоких долинах подекуди зеленіють дубові та грабові старі ліси. 

Усі села суспіль ніби залиті старими садками. Їдеш селами, неначе густими 

лісами: по обидва боки улиць скрізь стоять садки, наче зелені стіни. Здорові 

черешні та груші зовсім закривають білі хати» [323, с. 143]. Аналізуючи твори 

І. Нечуя-Левицького, учні роблять висновки про те, що літературні пейзажі 

письменника схожі на краєвиди, збережені в пам’яті з дитинства, яке пройшло 

на березі річки Росі. 

У розробленій методиці вивчення літературних напрямів також 

застосовуються: листи М. Коцюбинського, у яких відображене його бажання 

перебувати на пленері, нотатки письменника з імпресіями, записаними під час 

прогулянок на природі; висловлювання В. Стефаника та його друзів у критиці 

та спогадах про колосальні емоційні переживання новеліста в процесі 

творчості; міркування М. Куліша і Леся Курбаса про експресіоністичний театр; 

щоденникові записи О. Довженка з акцентуванням трагізму й драматизму 

воєнного лихоліття; нотатки М. Вороного з осмисленням музикальності 

поетичної творчості та спорідненості із французькими символістами; 

фрагменти інтерв’ю Б.-І. Антонича про сновійний характер творення 

сюрреалістичних образів; інтернет-розмова учасників «Бу-Ба-Бу» про феномен 

літературної групи та ін. Однак, розповідаючи старшокласникам про творче 
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засвоєння письменниками техніки живопису, пластики, музики, є потреба 

актуалізувати й висловлювання з цього приводу мистецтвознавців, художників, 

театральних діячів. Зокрема, спостереження засад імпресіоністичної творчості, 

окреслених українським художником М. Бурачеком: 

«Взагалі, я працюю на натурі, і моя майстерня – переважно поле, ліс, 

річка, берег моря тощо. Малюю і в спеку, і в дощ, в осінню погоду і по пояс у 

снігу. Рідше малюю вдома по етюдах і рисунках, зроблених з натури. 

Виходячи з натури, я шукаю мотив, який би справив на мене сильне 

враження, давав би певний настрій, викликав би в мене творчі емоції, любов до 

нього, хвилювання… 

Кохаюся я в природі, люблю кожний її шматок, форму, освітлення, 

колорит. Все це хвилює мене, дає мені глибокі переживання, почуття радості, 

щастя. І я хочу передати на малюнку мої переживання: тоді мені здається, що я 

вперше бачу цю красу і стою перед природою, як неук; забуваю своє знання, бо 

воно здається мертвим у порівнянні з натурою. З’являється переконання, що 

таких фарб, таких форм ніхто і я сам ще не бачив… І я, як голодний, кидаюся 

до пензлів, фарб і наївно, щиро, в напруженому творчому пориві стараюся 

змалювати те враження, яке я дістав від явища природи. Вперто шукаю тон, 

неначе інтуїтивно сполучаю фарбу з фарбою... 

Також дуже люблю я небо. Воно для мене є основою тональності всієї 

картини; воно мусить жити разом з землею, яка виступає на фоні його своїми 

формами, предметами, рослинами. Я б’юся над небом, вишукую його тремтячі 

відтінки, величність хмар, прозорість і глибину неба… Часом я посилюю його 

тон, хоч зберігаю завжди його загальну тональність. Це роблю я тоді, коли небо 

само по собі не грає головної ролі, а служить лише фоном для освітленої 

сонцем землі – для хат, квітів, дерев та ін. 

Люблю воду, її тремтячість, її хвилювання, віддзеркалення в ній дерев, 

білої хатини, простір і могутність водних просторів – Дніпра, моря…» [151, 

с. 55–56]. 
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Подібні документальні джерела дають можливість старшокласникам не 

тільки усвідомити особливості процесу творчості митців певного напряму, а й 

відчути їхню спорідненість. Із листів М. Коцюбинського й висловлювань 

М. Бурачека вирізнимо спільні риси творчості письменника й художника: 

захоплення красою природи, створення імпресій на пленері, скерованість 

настроєм у художньому відтворенні чарівних миттєвостей. 

Усвідомленню специфіки літературних напрямів, їх змістових концептів, 

синтезу стилів у літературному творі й творчості письменника сприятиме 

прийом застосування довідників, літературної критики, літературознавчої 

та мистецтвознавчої думки. Розвиваючи навички самостійної роботи 

старшокласників із літературознавчими словниками, подаємо завдання: 

опрацювати визначення літературного напряму; розтлумачити його назву, 

беручи до уваги переклад з іншої мови; структурувати риси великого стилю; 

знайти репрезентантів напряму в різних мистецтвах, назвати їхні знакові твори. 

Літературна критика, літературознавчі та мистецтвознавчі висловлювання 

можуть використовуватися словесником у репродуктивному аспекті як 

приклади виваженої наукової думки авторитетних учених і критиків у практиці 

стильового аналізу художніх творів. Приміром, цитування «Нотаток на берегах 

“Імені троянди”» У. Еко з авторським поясненням правил естетичної гри у 

створенні постмодерного роману є для учнів взірцем тлумачення 

постмодернізму в літературі. Продемонструємо формальну іронічну гру в 

архітектурі, показавши зображення будинку-робота (Таїланд); будинку-кошика 

(США); будинку-роялю-скрипки (Китай); кубічного будинку (Нідерланди); 

будинку на боці (Україна, Київ) та багатьох інших незвичайних споруд. 

Процитуємо думку мистецтвознавця Ю. Заколябіної, яка виражає стильову 

характеристику напряму: «Все, що намагаються повідомити нам дизайнери та 

архітектори за допомогою іронії, – це заклики бути небайдужими, не 

стримувати себе, посміхнутися до реальності, дозволити своїй сутності вийти за 

рамки стереотипів та сірої буденності. Їх іронічне світосприйняття – це стан 
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душі, який дозволяє не приймати на віру загальні ствердження і стереотипи, не 

ставитися надто серйозно до різноманітних “загальноприйнятих цінностей”» 

[158]. Запропонуймо старшокласникам осмислити вислів й оперувати ним, 

спостерігаючи постмодерністські як архітектурні, так і літературні твори. 

Отже, доречне застосування репродуктивних методичних прийомів 

сприятиме опануванню старшокласниками складною теоретичною 

інформацією, усвідомленому запам’ятовуванню ними конститутивних рис 

літературних напрямів та їх репрезентантів. 

 

3.1.3. Евристичні прийоми формування знань про великі стилі 

Вивчення різностильових творів дає можливість учневі відкривати 

неповторність художнього світу гармонії, почуттів, дійсності, фактів, вражень, 

емоцій, інтуїції, мистецького експерименту, екзистенції, візій-мрій, іронії та гри 

тощо. Тому успішності формування великостильової компетентності сприятиме 

дидактична евристика, яка дає можливість «організувати навчання таким 

чином, щоб учні щоразу відкривали нове, невідоме для них» [466, с. 356]. 

Застосування евристичного методу, за А. Хуторським, передбачає 

створення навчальної ситуації новизни проблеми, напруженості творчого 

пошуку, у результаті чого учні формулюють ідеї, висувають гіпотези, версії, 

креслять схеми, презентують власні тексти стосовно нового матеріалу [466, 

с. 384]. Такий підхід зумовлює активізацію дивергентного мислення 

старшокласників, а саме: гнучкість та оригінальність думки, чутливість до 

проблем навколишнього світу й бажання їх пізнати; здібність до генерування 

ідей. Ураховуючи досягнення дидактичної евристики у вивченні літературних 

напрямів українського письменства, послуговуватимемося методичними 

прийомами евристичної бесіди, евристичного спостереження, конструювання 

поняття, літературознавчого завдання, сформульованого як «зміст-запитання-

відповідь». 
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Евристичне спостереження тлумачиться в дидактиці як 

«цілеспрямоване особистісне сприйняття різних об’єктів», «джерело знань 

учнів, спосіб їх здобуття», що передбачає «інформаційний результат», 

«комплекс особистих дій і відчуттів» [466, с. 325]. Беручи до уваги настанови 

педагогів навчити учнів здобувати й конструювати знання за допомогою 

спостережень, окреслимо особливості використання такого прийому в шкільній 

літературній освіті. 

У методиці вивчення літературних напрямів евристичне спостереження 

розуміємо як один зі способів дослідження стильових художньо-естетичних 

явищ, спрямованого на здійснення невимушеного особистісного відкриття, 

усвідомленого як підґрунтя формування теоретико-літературних знань. 

Застосування евристичного спостереження вимагає вибору незвичайного 

об’єкта, котрий не тільки ілюструє риси великого стилю, але й вражає 

старшокласників, привертає їхню увагу, збуджує уяву, викликає цікавість. 

Наприклад, вивчаючи бароко, продемонструємо на одному слайді 

зображення Собору Різдва Богородиці в Козельці та вірш І. Величковського 

«Стовп». Споглядаючи архітектурну пам’ятку й осмислюючи літературний 

твір, учні замислюються: 

- Чому ці твори демонструються разом? 

- Що вони ілюструють на уроці літератури? 

- Яка мета демонстрації архітектурного твору під час вивчення 

літератури? 

- Чому вчитель обрав Собор Різдва Богородиці? 

- Що об’єднує архітектурну пам’ятку й вірш? 

Уважно проаналізувавши запропоновані твори, учні формулюють 

відповіді на ці запитання. Школярі розмірковують про те, що вірш нагадує 

форму споруди, обидва твори присвячені Богородиці, а отже, їх об’єднують не 

тільки формальні, а й змістові ознаки. Форма творів вишукана, ускладнена, 

зміст їх релігійний. Ці риси притаманні українському бароко. Архітектурний 
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твір демонструється тому, що бароко як напрям виникло в пластичних 

мистецтвах, стиль яких згодом творчо засвоїло письменство. Увага до 

візуальних форм зумовила появу в літературі фігурних віршів. Таким чином 

евристичні спостереження спонукають учнів до відкриття рис нового для них 

стилю, що є підґрунтям засвоєння теоретико-літературних знань про бароко. 

Не менш цікавим є споглядання старшокласниками фрагментів 

імпресіоністичних картин «Праля» і «Жінка з настурціями» О. Мурашка. 

Розглянувши зблизька репродукції фрагментів картин, учні спочатку 

припускають, що це палітра художника або розлиті та змішані фарби, а згодом, 

придивившись пильніше, помічають, що зображення неповне й починають 

відшукувати контури потаємних фігур. Зрештою, побачивши репродукції 

картин, учні розуміють, що увагу слід зосередити на образотворчій техніці. 

Старшокласники також усвідомлюють: своєрідність манери художників-

імпресіоністів у невпорядкованому нанесенні мазків на полотно, розмитості, 

мозаїчності, розмаїтті барв та їхніх відтінків; окрім того, цілісне сприйняття 

імпресіоністичного полотна відбувається тільки на відстані, коли знайдено 

відповідний ракурс, у якому дрібні невпорядковані частинки зливаються й 

утворюють єдність, а картина набуває виразності. Відтак учні підсумовують 

власні відкриття, зроблені в процесі спостереження: такий стиль властивий 

імпресіоністам, які втілювали сюхвилинні враження від дійсності дрібними 

невпорядкованими крапками, хаотичними мазками, поспішаючи зафіксувати 

неповторну мить. Подібно до художників відтворювали враження й 

письменники, твори яких позначені імпресіонізмом. 

Конструювання поняття. Розвиваючи здатність узагальнювати складну 

теоретичну інформацію, чітко уявляти засадничі положення великого стилю, 

пропонуємо учням на етапі закріплення знань самостійно сформулювати 

поняття того літературного напряму, про який мовилося на уроці. Наприклад: 

«Реалізм – це …», «Символізм – це…», «Футуризм – це…» тощо. У шкільній 

практиці підтверджено ефективність конструювання теоретико-літературного 
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поняття у формі сенканів. Їхня лаконічність, обмежена кількість означників 

теми відразу налаштовує старшокласників на визначення найважливіших 

характеристик, зокрема стилю напряму, свідомого відсікання другорядного, 

загального, несуттєвого для запам’ятовування. У методиці навчання 

української літератури сенкани застосовували з іншою метою, приміром, 

В. Уліщенко обґрунтувала їх важливість для фіксації емоційних вражень 

читачів, особливостей сприйняття художнього образу, опису почуттів, 

асоціацій [439, с. 138]. 

Під час вивчення літературних напрямів учням був запропонований 

алгоритм створення сенкану, відображений у таблиці 3.1.3. 

Таблиця 3.1.3 

Рядки Алгоритм створення сенкану 

Алгоритм створення 

сенкану – характеристики 

літературного напряму 

Перший 
рядок 

один іменник,  

який виражає тему 

назва напряму 

Другий 
рядок 

два прикметники,  

щоб описати тему 

два прикметники – 

ознаки стилю напряму 

Третій 

рядок 

три дієслова, що називають дію, 

пов’язану з темою 

три дієслова, які виражають 

завдання митців напряму 

Четвертий 

рядок 

речення з чотирьох слів (фраза, 

яка виражає ставлення до теми, 

почуття стосовно обговореного) 

висловлювання з чотирьох слів, яке 

характеризує стильову домінанту 

напряму 

П’ятий 

рядок 

іменник – висновок, 

перефразування теми 

слово – ключ до розуміння 

специфіки великого стилю 

За потреби кількість слів у рядках може збільшуватися на одне-два. 

Наводимо приклади учнівського конструювання: 

Бароко (як стиль напряму) 

Козацьке, химерне 

Хвилює, вабить, вражає 

Справжня перлина в мистецтві 

Розкіш 
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Створення сенканів можна урізноманітнити завданнями схарактеризувати 

стиль письменника, уявлення про світ і людину митців того чи того 

літературного напряму. Наприклад: 

Барокова людина 

Релігійна, буремна 

Страждає, сумнівається, бореться 

Іграшка в руках примхливої долі 

Духовність 

Бароковий світ 

Безмежний, загадковий 

Вабить, тривожить, лякає 

Збудований на суперечностях і протистояннях 

Мінливість 

Щоб полегшити завдання, можна скористатися літературознавчим 

конструктором. Пропонуємо учням «банк» назв напрямів, а також 

прикметників, дієслів, висловлювань та іменників-«ключів» для складання 

сенкану – характеристики великого стилю. У поданих словесником варіантах 

можуть бути використані й ознаки невідомих учням напрямів. Із банку 

літературознавчого конструктора слід обрати необхідні слова й обґрунтувати 

правильність свого вибору. Наприклад: 

Перший рядок: бароко, класицизм, романтизм, реалізм, натуралізм, 

імпресіонізм, символізм, експресіонізм, футуризм, сюрреалізм, 

постмодернізм… 

Другий рядок: містичний, химерний, релігійний, чутливий, емоційний, 

музикальний, нервовий, оптимістичний, чарівний, таємничий, магічний, 

трагічний, аналітичний, дивовижний, епатажний, казковий, імпульсивний, 

драматичний, об’єктивний, деструктивний, гуманістичний, іронічний, 

декоративний, пишномовний, зухвалий, скептичний, парадоксальний, 
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аналітичний, гармонійний, катастрофічний, несподіваний, спонтанний, 

вибуховий… 

Третій рядок: спостерігає, вабить, навіює, гармонізує, деталізує, наслідує, 

дивує, асоціює, марить, драматизує, пародіює, відчуває, створює настрій, 

руйнує, мріє, хвилює, натякає, приголомшує, аналізує, оприявнює, 

фотографічно відтворює, виражає, конструює, вражає, описує, грає, іронізує, 

експериментує… 

Четвертий рядок: «безкомпромісний лицар національної ідеї»; культ 

краси яскравої миттєвості; невичерпне джерело смислів і значень; «типові 

характери в типових обставинах»; «розум править серцем»; краса перлини 

неправильної форми; «рекомбінація форм історії та культури»; «про неясне 

говорить неясно»; «сумна дійсність, оздоблена золотом найправдивішої поезії»; 

«і думка далеко, високо літа»; «міст в епоху аеро»; «гомінке слово 

перемінилося в стріли та свист куль»; погляд на світ космологічного ока; 

виняткова особистість у виняткових обставинах… 

П’ятий рядок: майбутнє, підручник життя, чорно-біле фото, враження, 

таємниця, вираження, музика сфер, надмірна чутливість, сон наяву, мистецтво 

крику, дивосвіт, маска, сучасність, розкіш, гармонія, софійність… 

Подібні види творчих робіт наближатимуть старшокласників до глибшого 

розуміння мистецтва слова, збагачуватимуть їхній естетичний досвід, 

сприятимуть формуванню особистісного образу світу. 

Літературознавчі завдання, сформульовані як «зміст-запитання-

відповідь». Розвиваючи ідеї педагогів М. Бершадського, В. Гузєєва про 

доцільність застосування освітніх задач, що сприяють становленню ціннісних 

орієнтирів учнів, формуванню інформаційної культури особистості, 

оволодінню засобами взаємодії зі світом [39, с. 117], ураховуючи евристичні 

можливості синергетичного підходу до вивчення літератури, пропонуємо 

вчителям-словесникам формулювати літературознавчі завдання як «зміст-

запитання-відповідь». Вони спрямовані на розвиток навичок дослідження 
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мистецьких явищ та їх творчого осмислення, що потребує пошуку інформації у 

друкованих виданнях та Інтернеті, аналізу й синтезу, обґрунтування учнями 

висновку й зіставлення його з раніше їм невідомими літературознавчими й 

мистецтвознавчими думками, міркуваннями філософів, істориків, 

культурологів. 

Це літературознавче завдання містить зміст, запитання, інформаційні 

джерела для пошуку, відповідь – авторитетну наукову думку, а також 

передбачає методичний коментар. Учитель ознайомлює зі змістом-запитанням, 

джерелами пошуку, спільно з учнями планує стратегії розв’язання. Аналіз і 

синтез інформації здійснюється у групах, де кожен учень може доповнити 

висновок оригінальними відповідями, ідеями, відкриттями та відстояти свою 

думку. По завершенню роботи слід порівняти учнівські твердження з досі не 

відомими їм висловлюваннями авторитетних письменників і науковців. 

Наприклад, засвоєння необарокових стильових тенденцій в 11 класі передбачає 

актуалізацію знань про напрям бароко. Тому пропонуємо учням одне з 

літературознавчих завдань, сформульоване як «зміст-запитання-відповідь»: 

Зміст: Бароко – мистецький напрям ХVІ–ХVІІІ століть, який виник 

спочатку в архітектурі, а потім поширився на інші види мистецтва. Етимологія 

терміна «бароко» й досі лишається загадкою. Однак існують різні національні 

варіанти цього стилю: іспанський ґонґоризм, італійський марінізм. 

Запитання: Чому українське бароко називають козацьким? 

Інформаційні джерела: 

1. Літературознавчі довідники, шкільний підручник. 

2. http://uk.wikipedia.org/wiki/Козацьке_бароко 

3. http://istoriaukraina.narod.ru/baroko.htm 

4. http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article 

5. http://www.abc-people.com/typework/literature/ukr/ 

Методичний коментар: У процесі пошуку відповіді в учнів формуються 

теоретичні знання про бароко, активізується осмислення конститутивних рис 
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творів, які репрезентують цей напрям. Українське бароко називають козацьким, 

адже саме ця верства була носієм нового художнього смаку. Відомо чимало 

творів архітектури та живопису, створених на замовлення козацької старшини. 

До того ж, представники козацтва не лише споживали художні цінності, 

виступаючи в ролі замовників, але й репрезентували самобутні твори: пісні, 

літописи, собори. Ключові слова в завданні – «козацьке бароко», «українська 

культура». Ефективною є робота в групах, кожна з яких проводить дослідження 

в різних напрямках: «літературні критики» аналізують літературні твори; 

«мистецтвознавці» – знаходять матеріал про українську архітектуру, графіку, 

живопис, музику бароко; «історики» готують екскурс в історію козацтва. 

Головне в завданні – визначити національні риси бароко та обґрунтувати його 

зв’язок з історією українського козацтва. 

Наукова думка: 

В. Шевчук: «Українське бароко як мистецьке й духовне явище 

накладається на епоху політичного становлення, розвитку, а зрештою й 

занепаду української Козацької держави і стало її, можна сказати образно, 

обличчям та одежею, тобто саме тим, з чого людина пізнається передусім, а 

відтак та чи інша епоха» [480, с. 7]. 

О. Ніколенко: «Українське бароко тісно пов’язане із суто національними 

проблемами, воно відбиває складний шлях формування української 

державності. Художники бароко поетизували духовний світ козака, 

утверджували образ діяльного героя, який віддано служить вітчизні» [326, 

с. 22]. 

Подібні завдання можуть стосуватися вирізнення конститутивних рис 

літературного напряму. Наприклад: 

Зміст: У новелі В. Стефаника «Камінний хрест» є епізод перевдягання 

Івана Дідуха та його дружини перед від’їздом до Канади, а потім виконання 

польки. Перегляньте цей епізод в однойменному кінофільмі Л. Осики й 

порівняйте з літературним. 
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Запитання: Ураховуючи знання естетики експресіонізму, поясніть, що 

означає перевдягання героїв та їхній емоційний танець. 

Інформаційні джерела: 

1. Літературознавчі довідники, шкільний підручник. 

2. Стефаник В. Моє слово. – Київ : Веселка, 2000. 

3. Камінний Хрест (1968) [Екранізація новел Василя Стефаника]. – 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=8NDq4Qa9QMI 

4. Поетичне кіно : заборонена школа / упоряд. Л. Брюховецька. – Київ : 

АртЕк, 2001. 

Методичний коментар: 

Під час перечитування новели В. Стефаника «Камінний хрест» і 

перегляду епізоду прощання Івана Дідуха з рідною хатою й односельцями з 

однойменного кінофільму необхідно звернути увагу учнів на те, як зображено 

цю подію письменником і кінорежисером. Важливо також описати почуття, які 

виражені в грі актора – виконавця ролі головного героя. Пошук відповіді 

налаштовує старшокласників на відчуття максимальної емоційної напруги в 

кінофільмі та новелі, розуміння художніх прийомів, завдяки яким вона 

досягається у творах різних мистецтв. 

В обговоренні визначеного епізоду з’ясовуємо, що він є кульмінацією. 

Перевдягання родини Дідухів нагадує елементи ритуальної обрядовості. 

Недаремно В. Стефаник виразив драматизм трагедії емігранта через 

експресіоністично забарвлену метафору: «…ціла хата заридала. Як би хмара 

плачу, що нависла над селом, прорвалася, як би горе людське дунайську загату 

розірвало – такий був плач» [395, с. 44]. Персоніфікована хата, яка «ридає», 

значно підсилює суб’єктивне вираження внутрішніх почуттів, душевного стану 

її мешканців. 

Думка кінокритика: 

Перевтілення героїв, розрив із традицією у фільмі виражено, на думку 

І. Дзюби, перевдяганням у чорні «безособові» костюми: «У них вони почувають 

https://www.youtube.com/watch?v=8NDq4Qa9QMI
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себе так, ніби влізли в чужу шкіру. Їм соромно, тяжко і просто ніяково. І в їхніх 

позах, у виразах облич ще й зухвалість відчаю: якщо все поривати, то одразу і 

демонстративно. Дивіться, люди добрі, до чого дійшла людина, що їй 

судилося!» [355, с. 225]. 

Літературознавчі завдання, сформульовані як «зміст-запитання-

відповідь», можуть виконуватися як елемент актуалізації знань про напрями під 

час аналізу різностильових художніх творів, оскільки вони зорієнтовані на 

осмислення стильової специфіки. Обговорення результатів учнівського пошуку 

та порівняння висновків з культурними взірцями активізує діалог, який учень-

читач вибудовує з авторами різностильових творів, їх героями, різними видами 

мистецтва, власним «Я». 

Емблема літературного напряму. Цей прийом інтегрованого характеру 

активізує творчу уяву та стимулює творче мислення. Пояснюємо учням 

принципи створення емблем, демонструємо зразки їх оформлення. Структура 

емблеми передбачає своєрідну тріаду: зображення, девіз, пояснення. Основою 

емблеми є візуальна, оречевлена метафора, тому її створення вимагає 

узагальнення знань про напрям, визначення ключових слів-характеристик, 

образів, добір доречних кольорів, формулювання девізу. Утілюючи власні 

уявлення про стиль в ейдосах, учні символічно ілюструють складну теоретико-

літературну інформацію. 

Готуючи учнів до цієї творчої роботи, демонструємо барокові емблеми й 

символи. Реалізувавши свої можливості в зоровій поезії та шкільній драмі, в 

архітектурі та малярстві, емблема набула геральдичного значення в побуті еліти 

й використовувалася як оздоба палацових інтер’єрів, виробів прикладного 

мистецтва. Сучасною емблемою барокової поезії можна вважати ілюстрацію на 

обкладинці видання «Аполлонова лютня: поети ХVІІ–ХVІІІ ст.» (К., 1982) із 

зображенням символів великого стилю на гілках дерева, що й пропонуємо 

прокоментувати учням. 
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Створення емблем «класицизму» та «романтизму» буде доречним під час 

актуалізації великих стилів і сприятиме вивченню оновлених модернізмом 

стильових тенденцій неокласицизму й неоромантизму. Наведемо зразки 

учнівських презентацій. 

Пояснення групи учнів до емблеми «Класицизм» (Додаток А-1). Девізом 

емблеми обрано одну з рис світогляду: «Розум править серцем». Це означає, 

що індивідуальне підпорядковане загальним нормам, суспільним інтересам. 

Ознаки класицизму виявилися частково в «Енеїді» І. Котляревського. Тому 

класицизм уособлений стрункою фігурою воїна в гордій, величавій позі з 

ілюстрацій до «Енеїди». У центрі зображення Аристотеля. Цей образ пояснює 

абсолютизацію естетичного ідеалу античності, адже канон класицизму – 

поетика Аристотеля та Горація. Діаграма ілюструє закон трьох єдностей – 

місця, часу й дії, на яких ґрунтується поетика класицизму. В архітектурі 

також використовуються зразки античності. Цей стиль символізує гармонію 

в усьому. Обрамлення емблеми вказує на те, що в класицизмі ніщо не виходить 

за межі норм. Усе регламентується усталеним порядком. Підсумовуючи, учні 

формулюють поняття: Класицизм (від лат. сlassicus – норма, порядок, 

взірцевий) – літературно-мистецький напрям, митці якого прагнули 

наблизитися до античних взірців шляхом наслідування їх сюжетів, мотивів, 

образів; передати у творах відчуття міри та гармонії. 

Пояснення групи учнів до емблеми «Романтизм» (Додаток А-2). Девізом 

обрано слова М. Петренка «І думка далеко, високо літа…», що символізують 

прагнення романтиків відтворювати дух – вільний, відкритий. Визначним 

представником романтизму в українській літературі є Тарас Шевченко. Поет-

пророк. Саме тому автопортрет молодого митця представлений на емблемі. 

У центрі – Тарас Бульба, який символізує образ виняткового героя у 

виняткових обставинах та історизм – важливу ознаку світосприйняття й 

творчості романтиків. На поетику романтизму мав надзвичайний вплив 

фольклор, народні звичаї, міфологія. Тому емблема містить ілюстрацію до 



243 

твору М. Гоголя «Ніч перед Різдвом». Окрім того, зображені тут герої 

люблячі, добрі, чутливі. Підсумовуючи, учні формулюють поняття: Романтизм 

(від франц. romantique – таємниче, чарівне, нереальне) – літературно-

мистецький напрям, митці якого художньо утверджували ідеї національно-

визвольної боротьби та індивідуалізму, культ почуттів і захоплення 

фольклором. Мета романтичного мистецтва – возвеличення людського духу. 

Схарактеризовані методичні прийоми, що забезпечують ефективність 

реалізації евристичного методу, сприятимуть успішному формуванню 

теоретичних знань про літературні напрями, розвитку критичного мислення, 

засвоєнню в процесі стильового аналізу твору художнього образу світу. 

 

3.1.4. Дослідження старшокласниками різностильових художніх явищ 

Розвиток художнього смаку, естетичного чуття, навичок оперування 

універсальними стильовими маркерами в самостійній читацькій діяльності 

забезпечує дослідницький метод, що передбачає критичне осмислення на 

високому інтелектуальному рівні художніх явищ і реалізується низкою 

методичних прийомів: дослідження стилю художнього тексту, що репрезентує 

літературний напрям; визначення стильової домінанти в художньому творі й 

творчості письменника; визначення рис напрямів у художньому творі й 

творчості письменника; стильові текстуальні та міжмистецькі порівняння. 

Вивченню літературного напряму сприятиме осягнення естетики й 

поетики стилю, риси якого старшокласники засвоюють у процесі аналізу 

художнього твору. Як мовилося в підрозділі 1.1.1, найважливішою 

стилетвірною категорією є «стильова домінанта», що в межах напряму 

ідентифікується з провідним принципом художньої творчості. Нагадаємо, що в 

реалізмі – це об’єктивність і достовірність, у натуралізмі – «наукова 

об’єктивність» художнього аналізу суспільних процесів і документальність їх 

відтворення, в імпресіонізмі – враженнєвість, в експресіонізмі – потужна 

емоційність, у символізмі – інтуїтивність образотворчості, у сюрреалізмі – 
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візійність, у футуризмі – деструкція й конструкція, у постмодернізмі – іронічна 

гра тощо. У знакових для розвитку літературного напряму творах 

визначатимемо стильову домінанту, спираючись на висновки Н. Шумило: 

«Позначаючись на творчій особистості митця (йдеться про метод, світогляд, 

світовідчуття), він дістає конкретну реалізацію в баченні письменником свого 

героя, і у способі характеротворення, і у типі конфлікту, і у формі художнього 

твору на всіх трьох рівнях її експресивності – предметній, композиційній, 

мовленнєвій, здійснюючи цілісне стильове завдання» [490, с. 292]. 

Наприклад, експресію художнього мислення й мовлення, зображення 

теми, ідеї, образу й деталі важливо відчути у творах О. Довженка. Грандіозна 

сила емоцій рухала авторську думку в розкритті «великої і надзвичайної теми – 

українська жінка і війна» [134, с. 176], а також у вираженні провідної ідеї: 

«непереможна, незламна сила нашого народу, його непохитний дух, його віра у 

тимчасовість окупації, його здатність до визвольної боротьби» [134, с. 177]. У 

кіноповісті «Україна в огні» відтворене воєнне лихоліття з усією його 

неймовірною жорстокістю, трагізмом, смертельною небезпекою, сповнене 

людськими стражданнями, а найважливішою для письменника виявилася 

людська душа, яка за таких умов «міряється повною мірою, та такою, про яку 

навіть і не підозрював світ» [134, с. 184]. Письменник занотував у 

щоденнику: «Війна стала великою, як життя, як смерть. Воює все людство. 

Ніби земна куля влетіла в якусь криваву божевільну туманність.  Війна стала 

життям людства» [134, с. 186]. Розкриття цієї теми потребує «найсильніших 

творів про народ у війні», – вважав О. Довженко й водночас сумнівався: «Чи 

вистачить сили у письменників?» [134, с. 186]. 

Авторові кіноповісті вдалося досягти межової експресії в художньому 

зображенні жаху, страждань, болю, розпачу, відчаю, гніву людини, а 

найголовніше – нечуваної сили людського духу, що значно збільшує її фізичну 

силу й дає можливість здійснити те, що здається нездійсненним. О. Довженко 

вдається до гіперболізації, яка матеріалізує психічні стани людини: «Такого ще 
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не бачив ні український місяць, ані зорі. Запорожець один знищив половину 

ворожих автоматників. Для нього ніби не існувала темрява. Він бачив усіх і все. 

Він виводив людей на волю…» [134, с. 111]. Величезним виверженням енергії, 

сили, могутності скінчився нерівний поєдинок зрадника Максима Заброди і 

Лавріна Запорожця, який опинився в німецькому концентраційному таборі 

через допомогу партизанам. По різні боки колючого дроту вони говорили про 

владу, землю, життя, висловлюючи протилежні погляди: «Вони плювали один 

одному в очі Сибіром і стражданням, голодом і смертю. Вони плювали один 

одному в лице Гітлером, німецькими погромами і пожежами, шибеницями, 

рабством <…>. Ненависть розбушувалася в їхніх полум’яних душах і 

виривалася з них страшними вибухами одна проти одної» [134, с. 107]. Силою 

емоції автор створює художньо довершені експресивні метафори: «Вони били 

один одного важкими іржавими уламками своєї важкої історії і стогнали обидва 

від ударів» [134, с. 107], «вони розстрілювали один одного в упор шаленими 

ураганами словесного вогню» [134, с. 108]. Однак здобути перемогу ув’язнений 

Лаврін спромігся лише тоді, коли відчув наругу над сокровенними почуттями, 

коли Заброда почав топтати вузлик із хлібом: «Запорожець неначе скам’янів 

увесь. Він побачив свою смерть – ось вона, топчеться зовсім близько, люта, 

невблаганна. І стрепенулася у Запорожця нелюдська жадоба життя. З широких 

українських степів, з ярів і темних байраків повіяло на нього смалятиною 

історії, головешками, димом і кривавою парою» [134, с. 109]. Емоції досягли 

найвищої напруги: «Пристрасть боротьби і помсти, вся воля, весь розум 

спалахнули в ньому з такою страшною силою, що він в одну мить ніби возвівся 

в якийсь надзвичайний ступінь, близький до вибуху» [134, с. 109]. Емоційний 

порив Лавріна Запорожця викликав резонанс у душах інших полонених, 

творячи буремну єдність повстанців експресивною динамікою руху, що 

художньо передається метонімією: «І вилізло з могил, з печер, із ям все, що 

було за дротом, все розігнулось, встало і ринулось на дротяний паркан з такою 

силою, що він упав і вгруз в пісок під тисячами ніг в одну хвилину» [134, с. 110]. 
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Аналізуючи кіноповість О. Довженка, старшокласники відзначають 

експресію в зображенні героїв, пояснюють їхні дії, вчинки, гідні подвигу, і як 

антитезу – людські душі «малесенькі, кишенькові, портативні, зовсім не 

пристосовані до великого горя» [134, с. 90]. Особливим прикладом є образ 

танкіста Василя Кравчини, який зневажав себе, відступаючи з частиною 

розбитої армії, проте в час смертельної небезпеки іншого бою, опинившись «на 

вершині вулкану (історії. – Л. Н.) коло самого кратеру» [134, с. 162], виявив 

рішучість, мужність і героїзм, спричинені пекучим болем та гнівом за Україну в 

огні, за «розторганий, роздертий» народ, який «не знайшов собі в століттях 

Європи людського життя на своїй землі» [134, с. 161]. Учні відзначають також 

експресивність поведінки Олесі у виборі нареченого, бо дівчина зважилася на 

«крок нечуваний, небачений ні в її селі, ні в усім її народі», на «вчинок 

надзвичайний, від одної згадки про який у неї захолонуло і спинилося серце», 

«вчинок грізний, що підказав їй грізний надзвичайний час» [134, с. 69]. Герої 

кіноповісті імпульсивні, часто їхні дії інстинктивні, мимовільні, керовані 

емоціями, але їхню чистоту й духовність автор пояснює глибиною інстинкту 

роду, підсвідомою мудрістю, «що з’являються на допомогу людині в грізні 

часи, коли розум холоне і не встигає усвідомити небезпеку, і спитати нікого, і 

грізний час летить лавиною згори» [134, с. 69]. У ході стильового аналізу теми, 

ідеї, образів, художнього мовлення кіноповісті О. Довженка старшокласники 

усвідомлюють, що наріжним принципом художнього відображення є потужне 

емоційне вираження межових психічних станів людини, а отже, стильовою 

домінантою творчості письменника є експресіоністичність. Однак, оперуючи 

різноманітними стильовими орієнтирами, учні характеризують образ Лавріна 

Запорожця і в неоромантичному ключі – як сильну особистість, здатну не 

тільки до звитяжної боротьби проти загарбників, а й спроможну повести за 

собою до перемоги співвітчизників. 

Стильові порівняння можуть здійснюватися на різних рівнях: 

жанровому, проблемно-тематичному, образному, наративному. Наприклад, 
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пропонуємо старшокласникам порівняти образ сонця, зображеного 

українськими письменниками художніми засобами різних стилів. Учні 

знаходять солярне відображення в новелах «Intermezzo» М. Коцюбинського, 

«Камінний хрест» В. Стефаника, поезіях Б.-І. Антонича тощо. Аргументуючи 

свої розмисли й узагальнення, учні пояснюють, що у творі М. Коцюбинського 

образ сонця має імпресіоністичну природу: «“Сонце! я тобі вдячний. Ти сієш у 

мою душу золотий засів – хто знає, що вийде з того насіння? Може, вогні?” Ти 

дороге для мене. Я п’ю тебе, сонце, твій теплий зцілющий напій, п’ю, як дитина 

молоко з матерніх грудей, так само теплих і дорогих. Навіть коли ти палиш – 

охоче вливаю в себе вогняний напій й п’янію від нього» [221, с. 47]. Сонячне 

світло, яким наповнені картини художників і пейзажі письменників-

імпресіоністів, випромінює ясність, злагоду, оптимізм і символізує 

життєствердну віру в духовне зцілення людини, можливість відчуття її гармонії 

зі світом: «Ловлю останній промінь на хмарах, продовжую тебе у вогні, в лампі, 

у фейєрверках, збираю з квіток, з сміху дитини, з очей коханої. Коли ж ти 

гаснеш і тікаєш від мене – творю твою подобу, даю наймення їй “ідеал” і ховаю 

у серці. І він мені світить» [221, с. 47]. У новелі «Камінний хрест» В. Стефаника 

образ сонця досить лаконічний і з відтінком експресіоністичності: «Сонце 

пражить, але не пражить, аж вогнем сипле…» [395, с. 36], – саме так його 

присутність відчуває Іван Дідух. У цій скупій характеристиці учні відзначають 

нагнітання емоцій до найвищої міри, що стає одним із художніх засобів 

реалізації вираження вкрай важкого становища головного героя, доведеного до 

відчаю. Поезії Б.-І. Антонича репрезентують казковий, фантастичний образ 

сонця, яке «спить в криниці» («Елегія про співучі двері»), «полум’яним сходить 

маком» («Село»), «жарким тюльпаном горіло» («Елегія про ключі від 

кохання»), або «Росте в мойому саді сонце – / похмільна квітка тютюну», або 

«Кружалом сонце покотилось / назустріч місяцеві й тьмі» («Елегія про перстень 

пісні»). Поет створює чарівний світ, у якому трапляються різні дива: «З трави 

неждано скочить сонце, / немов сполохане лоша» («Чарки»); «Червоним сонця 
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веретеном / закрутить молоде хлоп’я» («Веретено»); «Ось ранок синім возом 

їде / і сонця сніп в село везе» («Півень»). Таким чином митець «створює окрему 

дійсність» [11, с. 503], позначену химерністю вкупі з нісенітницею й 

дивацтвами. У цій багатоплощинній сюрреалістичній картині візуалізуються 

народні звичаї, побут, сільські краєвиди, які стануть старшокласникам 

ближчими й зрозумілішими за умови грамотно організованого вчителем-

словесником стильового аналізу. 

Не менш цікавими виявилися в шкільній практиці міжмистецькі 

порівняння на рівні стилю: літературних і малярських імпресій; вражень, 

художньо виражених письменником і кінорежисером; літературної і 

кіноекспресії; урбаністичних образів, зображених у літературі й живописі 

футуризму; дивовижності малярського й літературного сюрреалізму; 

постмодерністського цитування в архітектурі й літературі тощо. 

 

3.2. Літературні напрями як чинник створення інноваційних уроків 

Основною формою навчально-виховного процесу в школі традиційно 

залишається урок, тому проблема його оновлення й удосконалення, збагачення 

змістової наповненості та пошуку нових форм завжди на часі як для вчителів-

практиків, так і для науковців-методистів. Небайдужість до того, яким повинен 

бути урок української літератури, виявляють й учні, особливо старшокласники, 

висловлюючи в анкетах побажання щодо організації цікавого невимушеного 

діалогу з художніми творами. 

Завдяки здобуткам літературознавства, дидактики й методики 

викладання, а також інноваціям експериментальної діяльності словесників урок 

літератури набуває нових рис і властивостей. Усе частіше проводяться 

нестандартні навчальні заняття, названі методистами «уроками з неусталеною 

структурою» [108, с. 8]. Зокрема, цей досвід узагальнили й теоретично 

обґрунтовували типи нестандартних уроків Н. Волошина (урок-семінар, урок – 

учнівська конференція, урок-диспут), А. Градовський (урок компаративного 
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вивчення української літератури), С. Жила (семінар-діалог, літературно-

мистецька вітальня, семінар із двома мистецькими блоками), О. Куцевол (гра-

драматизація, рольова гра «Ток-шоу»), Л. Мозгова (урок – гендерне 

дослідження), Є. Пасічник (урок-конкурс, урок-композиція), Б. Степанишин 

(урок-молитва, урок-пристрасть, урок-ніжність тощо), Г. Токмань (урок – 

філософське дослідження, урок – психологічне дослідження), О. Горб, 

В. Шуляр (класифікаційні характеристики) та ін. Схарактеризувавши різні 

класифікаційні підходи до визначення типів уроків української літератури, 

Г. Токмань запропонувала систематизувати уроки за рівнем інноваційності, 

розрізняючи види інтегральних, рольових, мистецьких, інноваційно-

технологічних уроків, а також літературних мандрівок, уроків вищої школи та 

літературознавчих студій [417, с. 108–110]. Виокремлюючи мистецькі уроки 

(урок-реквієм, урок-концерт, урок-драма, урок-вернісаж, урок-казка, урок-

пейзаж, урок-портрет, кіноурок, собор муз), автор стверджує: «Вид мистецтва, 

його жанр стають і складовою уроку, і його формотворними засадами, 

наповнюються спорідненим літературним матеріалом» [417, с. 109]. У жодній з 

існуючих класифікацій нестандартних уроків не враховано естетики великих 

стилів, що також можуть стати твірним началом, тим стрижнем, який 

забезпечуватиме не тільки єдність усіх структурних компонентів уроку 

літератури, а й невимушене засвоєння старшокласниками складних теоретико-

літературних понять групи «літературні напрями». 

В аспекті створюваної методики важливим є дослідження В. Кан-Калика 

та В. Хазана, які розглядають урок літератури як художньо-педагогічну 

творчість учителя з особливою вимогою до нього – урахуванням естетичної 

природи процесу передачі літературних знань. Педагоги впевнені, що 

«конструювання уроку літератури в багатьох аспектах спирається на ті самі 

психологічні закони, що визначають логіку й динаміку творчого процесу в 

мистецтві» [196, с. 89]. Спираємося на рекомендації Є. Пасічника методично 

будувати уроки «з урахуванням специфіки художнього мислення» [344, с. 139], 
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створювати під час їх проведення «атмосферу мистецтва» [344, с. 145], а також 

суголосне міркування О. Куцевол про те, що структура уроку літератури «має 

наближатися до мистецьких явищ, оскільки це зумовлено естетичною 

природою самого літературного твору» [239, с. 39]. Пошук відповідностей між 

змістом літературного матеріалу та формою методичного забезпечення його 

засвоєння, за настановами провідних учених, наштовхнув на думку про 

розробку і впровадження в навчальний процес нестандартних уроків 

літератури, формотворна основа та змістова наповненість яких пов’язані з 

естетикою літературних напрямів. 

Уроки, на яких заплановане ознайомлення з одним зі стильових явищ, 

можуть структуруватися за тими ж мистецькими принципами й наповнюватися 

відповідним змістом. Важливо, щоб учні відчули особливість процесу творення 

художнього тексту, засвоїли мистецькі закони, що є ключами до його 

розуміння. Розробляючи мистецький урок, словесникові необхідно співвіднести 

його формальні та змістові компоненти зі стильовою домінантою або тією 

характерною рисою, що, об’єктивуючись у конкретному мистецькому напрямі, 

впливає на формування його естетики й поетики. Так, у реалізмі типологію 

художнього зображення зумовлено життєподібністю; у сентименталізмі – 

надмірною чутливістю; в імпресіонізмі – миттєвими враженнями; в 

експресіонізмі – силою емоційного вираження; у символізмі специфіку 

художнього мовлення визначає символ; у футуризмі – мистецьке 

експериментаторство, епатаж; у сюрреалізмі – дивовижність вивільнення 

образів з глибин людської підсвідомості; в постмодернізмі – мистецька гра, 

іронічне переосмислення знакових систем тощо. Щоб процес вивчення 

літературних напрямів сприймався учнями як постійне відкриття нового у світі 

мистецтва з можливістю самостійно формулювати теоретико-літературні 

поняття, усвідомлюючи їх значення як своєрідних орієнтирів у прочитанні 

художньої літератури; систематизувати складний, але цікавий 

літературознавчий матеріал; розвивати власну творчість, відчувши на уроці 



251 

емоційну та естетичну забарвленість великого стилю, – пропонуємо уведення в 

шкільну практику нового типу уроків за рівнем інноваційності – уроків 

дослідження художнього твору як явища літературного напряму. 

Різновидами цього типу можуть бути: урок – інтелектуальний тренінг, урок 

софійності (вивчення бароко); урок – сентиментальна історія (вивчення 

сентименталізму); урок – підручник життя (вивчення реалізму); урок 

натуралістичного факту (вивчення натуралізму); урок-враження (вивчення 

імпресіонізму); урок-експресія (вивчення експресіонізму); урок-інтуїція 

(вивчення символізму); урок – епатажна вистава (вивчення футуризму); урок 

екзистенційного пошуку (вивчення екзистенціалізму); урок-дивовижа 

(вивчення сюрреалізму), урок іронічного осмислення (вивчення 

постмодернізму) тощо. Метафоричні назви уроків застосовувалися в шкільній 

практиці для учнів. 

Особливої ретельності потребує визначення тем уроків дослідження 

художнього твору як явища літературного напряму, адже справедливими є 

нарікання учнів стосовно того, що нерідко їм пропонують стандартні кліше, у 

яких змінюються лише прізвища письменників і назви творів. Радимо 

враховувати конститутивні риси великого стилю, що впливають на формування 

творчої манери митця, формулюючи відповідні теми уроків, наприклад: 

«Любити життя, відчувати гармонію з навколишнім світом» (вивчення 

імпресіонізму за новелою «Intermezzo» М. Коцюбинського); «Сумна дійсність, 

оздоблена золотом найправдивішої поезії» (вивчення експресіонізму за 

новелою «Камінний хрест» В. Стефаника); «В прекрасних симфоніях слова, 

повних таємного чару» (вивчення символізму за поезією Олександра Олеся та 

М. Вороного); «“Житейські теми” й “житейський пафос”» у творах 

Гр. Тютюнника» (вивчення неореалізму); «Художнє слово В. Голобородька, що 

проростає в рясне, квітуче дерево» (вивчення сюрреалізму) тощо. На практиці 

спостережено, що метафоричні формулювання тем стають організувальним 

початком уроку, сприяють створенню відповідної атмосфери налаштовування 
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на засвоєння нової естетики, активізації пізнавальної мотивації 

старшокласників [314–316; 318]. Отже, повідомлення теми як етап уроку 

набуває за цієї умови смислової значущості, нестандартності, певною мірою 

інтригує й готує учнів до продуктивного пошуку. 

Структура пропонованих мистецьких уроків повинна узгоджуватися з 

ідейно-естетичною природою літературного матеріалу, особливо ж зі 

стильовою домінантою напряму. Мета вчителя – зацікавити старшокласників 

різностильовим художнім світом українського письменства, надати їм 

можливість відчути атмосферу творчої лабораторії митців. Спільними 

завданнями таких уроків є необхідність: 

- забезпечити реалізацію різновекторного діалогу: учень – автор, учень 

– твір на основі стильових орієнтирів; 

- розвивати емоційну та естетичну здатність сприймати й розуміти 

мистецьке слово, виражене засобами різних стилів; 

- залучити учнів до активного, невимушеного засвоєння теоретико-

літературного поняття тематичного блоку «літературні напрями» на тлі 

міжмистецьких асоціацій і порівнянь; 

- удосконалювати вміння старшокласників систематизувати та 

узагальнювати інформацію про літературний напрям, осмислюючи вияв його 

рис у художніх творах, особливості психології творчості митців; 

- сприяти розвитку творчості учнів, навичок усного та писемного 

мовлення, актуалізуючи знання стильових рис літературного напряму, 

активізуючи творчу уяву та позитивні враження. 

Схарактеризуємо формозмістові чинники різновидів уроку дослідження 

художнього твору як явища літературного напряму в старшій школі. 

Урок – підручник життя. Такий урок доречний під час вивчення творів, 

що репрезентують реалізм. оскільки цей стиль примітний об’єктивним 

відтворенням дійсності, у його художньо-естетичній парадигмі набуває 

особливого значення пізнавальна та виховна спрямованість. Звідси й 
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специфічні найменування напряму – «література правди», «підручник життя 

для масового читача», що було враховано під час пошуку формотворної основи 

уроку вивчення реалістичної літератури. Структурними компонентами такого 

навчального заняття передбачаються сторінки «підручника життя», які 

створюватимуть старшокласники. 

Завдання уроку – підручника життя: 

- сприяти філософсько-аналітичному заглибленню учнів у дійсність, 

відтворену реалістами; 

- допомогти старшокласникам подолати наївно-реалістичний підхід у 

пізнанні літературно-художнього твору; 

- спрямувати дослідницьку діяльність учнів на пошук ознак історизму 

та вияву національної ідеї в проблематиці твору; 

- надати можливість юнацтву усвідомити художню роль деталі, 

авторських відступів, відтворених засобами пізнавального зображення й 

точного називання; 

- створити умови для наповнення кожним учнем «сторінок» власного 

підручника життя непроминальними цінностями відповідно до критеріїв 

народної етики, переосмисленої реалістами. 

Види діяльності, що зумовлюють активізацію аналітичного мислення 

школярів і сприяють засвоєнню ними об’єктивності й правдивості як стильових 

ключів до прочитання реалістичного твору: евристична бесіда; дослідження 

проблем, акцентованих реалістом; дискусія; формулювання висновків за 

порушеними проблемами; створення реалістичного пейзажу, портрета, 

інтер’єру тощо. 

Урок натуралістичного факту зумовлений специфікою творчості 

натуралістів, які ставили перед собою завдання спостерігати й неупереджено 

фіксувати факти, через що їхні твори називали «життєвими документами», 

«чорно-білим фото». Зауважимо, що такий урок можливий у класах із 

поглибленим вивченням української мови та літератури, оскільки засвоєння 



254 

учнями рис натуралізму передбачене тільки програмою професійного рівня 

(філологічного профілю). 

Завдання уроку натуралістичного факту: 

- забезпечити засвоєння стильової естетики напряму, провідними 

рисами якого є відтворення деталей виробничих процесів, побутових картин 

суспільного дна, темних сторін людського життя, літературних героїв, дії яких 

зумовлено біопсихічними чинниками; 

- надати можливість відчути фактографічність, документальність, 

публіцистичність художнього тексту; 

- сприяти усвідомленню наслідків домінування фізіологічного в житті 

людини. 

Види діяльності, що допоможуть засвоїти естетику натуралізму: 

цитування й аналіз натуралістичних картин; характеристика героїв і визначення 

зумовленості їхньої поведінки; дискусія з приводу необхідності контролювати 

внутрішній духовний баланс; евристична бесіда стосовно ідеї натуралістичного 

твору. 

Урок-враження. Урок зумовлений тим, що базовою категорією в 

розумінні імпресіонізму є поняття «impression» з українським відповідником 

«враження», адже представникам цього стилю притаманно відтворювати й 

естетизувати миттєві враження, фіксуючи їх мовою мистецтва. 

Імпресіоністична естетика стала формотворною основою для розробки уроку-

враження й визначила його змістове наповнення. Ураховуючи досвід практиків 

[383, с. 7], пропонуємо альтернативну модель уроку дослідження художнього 

твору як явища літературного напряму [318]. 

Завдання уроку-враження: 

- створити умови для засвоєння ключової категорії імпресіонізму – 

вражень, що фіксують неповторні миттєвості пізнання світу; 

- надати можливість старшокласникам відчути, уявити, зрозуміти 

естетику творення малярської та літературної імпресії; 
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- на основі учнівських вражень від імпресій в українському живописі та 

літературі формувати культуру спілкування з імпресіоністичними творами; 

- викликати в старшокласників глибокі враження, бажання обмінятися 

ними й створити власну імпресію; 

- актуалізувати аксіологічний аспект вивчення імпресіонізму, що 

полягає в пошуку гармонії душі людини з довкіллям. 

Види діяльності, що зумовлюють активізацію учнівських вражень: 

вивчення імпресіоністичної манери творчості художника за картиною; художнє 

відтворення літературних імпресій та їх аналіз; пошук відповідників 

літературним імпресіям в образотворчому мистецтві, їх порівняння; створення 

власних імпресій за законами імпресіоністичного стилю тощо. 

Урок-експресія. Специфіка цього уроку зумовлена необхідністю 

акцентувати спосіб художнього вираження людських емоцій, викликаних 

почуттєвим надривом людини, адже саме ця риса є стилетвірною в естетиці 

«мистецтва крику». 

Завдання уроку-експресії: 

- створити умови для усвідомлення драматизму катастрофічного 

світовідчуття людини, змальованої експресіоністами, величних людинознавчих 

відкриттів представників цього напряму; 

- надати можливість старшокласникам відчути потужність емоційного 

вираження в художньому творі; 

- забезпечити засвоєння естетики творення літературної, малярської, 

театральної, кіноекспресії (за вибором учителя); 

- подолати індиферентність молоді, викликати відповідний емоційний 

резонанс, поглибити естетичні переживання; 

- актуалізувати виховний потенціал творів, у яких відображено 

справжність людини в момент найвищої психологічної напруги. 

Види діяльності, що допоможуть старшокласникам засвоїти естетику 

художнього вираження з максимальною емоційною концентрацією: 
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спостереження за виявом емоцій у змальованих персонажів через їхню міміку, 

жести, дії; порівняння експресії в літературному творі та живописі, кінофільмі, 

театральній виставі; експресивний переказ зі збереженням особливостей 

художнього мовлення; цитування й обговорення емоційно напружених епізодів 

тощо. 

Урок-інтуїція. Наріжною ознакою символізму є семантично складний, 

багатоплановий образ-символ, пізнання якого можливе передусім на емоційно-

інтуїтивному рівні. Тому найважливіше на такому уроці максимально 

активізувати інтуїтивне чуття старшокласників, налаштувати їх на сприйняття 

мистецтва натяків, сугестії, завдяки яким читачеві транслюються думки, 

настрої, переживання, виражені письменником. 

Завдання уроку-інтуїції: 

- забезпечити емоційне сприйняття художніх творів на основі творчих 

принципів символістів, які намагалися визволитися від буденності, здійснити 

прорив у трансцендентне, пізнати абсолютні істини й поділитися з 

реципієнтами своїми відкриттями; 

- створити умови для дешифрування й тлумачення багаторівневих, 

абстрактних символів, пояснення таємничих смислів образів, породжених 

настроєвими асоціаціями автора; 

- надати можливість старшокласникам відчути радість від осягнення 

мистецької таємниці, розкриття сенсу символу; 

- активізувати інтуїтивні чуття, асоціативність мислення; 

- виховувати культуру розуміння світу через художні символи, відчуття 

всеперемагаючої сили Краси. 

Види діяльності, що сприяють активізації інтуїтивного чуття 

старшокласників: осмислення літературних маніфестів французьких 

символістів; дослідження рис творчості українських символістів у їхніх 

«поетичних маніфестах»; декодування літературних символів; демонстрація й 
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тлумачення символів у малярстві; створення асоціативних кущів, 

символотворчість тощо. 

Урок – епатажна вистава. У пошуку ідей для створення нестандартного 

уроку вивчення футуризму найважливішою виявилася необхідність відтворити 

атмосферу творчого експериментаторства, настроїв митців, які репрезентували 

цей напрям. Готуючись до вистави з дотриманням головних футуристичних 

атрибутів, старшокласники матимуть можливість ознайомитися зі 

світовідчуттям футуристів і провідними засадами їхньої творчості. 

Завдання уроку – епатажної вистави: 

- створити умови для усвідомлення маніфестованої футуристами 

деструкції, яка не передбачає фактичного знищення класичного мистецтва, але 

розрахована на резонанс у суспільній свідомості; 

- надати можливість відчути агресивний ритм міського життя, 

художньо відтворений футуристами; 

- забезпечити засвоєння футуристичної естетики з її урбаністичністю й 

культом технічної краси, ілюструючи ці риси футуристичними картинами й 

літературними образами; 

- сприяти розумінню творчих пошуків, мистецького експерименту 

футуристів; 

- активізуючи акторські здібності, розвивати естетичну емпатію 

старшокласників, допомагати їм формувати власне ставлення до футуризму. 

Види діяльності, що наближатимуть до розуміння естетики та творчих 

експериментів футуристів: декламування літературних маніфестів; 

демонстрація картин художників-футуристів; виступи поетів-футуристів, 

літературних критиків (їхні ролі виконуватимуть старшокласники). 

Урок – екзистенційний пошук. Важливість вивчення старшокласниками 

літературного екзистенціалізму важко переоцінити, оскільки він «розігрує 

конкретну долю людини, котра вступає у світ людей» [1, с. 69]. Художньо 

відтворюючи екзистенцію літературного героя, письменник надає можливість 
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читачеві чуттєво її пережити й «приміряти» до особистісного образу світу. 

Розуміючи, за Н. Аббаньяно, екзистенціальність як «пошук мудрості, котра 

прагне керувати людським життям і надавати йому єдиного й цілісного образу 

в усіх аспектах» [1, с. 22], пропонуємо урок, спрямований на екзистенційне 

відкриття. 

Завдання уроку – екзистенційного пошуку: 

- створити умови для засвоєння естетики літературного 

екзистенціалізму, екзистенціальності художнього мислення; 

- активізувати екзистенційну спрямованість учнівського мислення, 

осмислення твору суголосно до власного існування, історичної доби, естетики 

філософського й літературного екзистенціалізму; 

- сприяти розвитку вмінь і навичок доказового викладу власного 

розмислу стосовно моральних і психологічних аспектів самоствердження 

людини; 

- забезпечити вироблення в старшокласників прагнення шукати 

оптимальні шляхи особистісної самореалізації в житті. 

Види діяльності, що налаштовують учнів на сприйняття естетики 

літературного екзистенціалізму: заповнення щоденника «подвійних нотаток»; 

цитування й коментування текстів літературної критики; обговорення 

екзистенціальних епізодів твору; дослідження засобів художнього зображення 

сенсу людського існування, самотності, свободи вибору; характеристика 

маргінального образу; обговорення проблемних питань, поставлених учнем 

авторові. 

Урок-дивовижа. Вивчення сюрреалізму потребує актуалізації такої 

важливої стильової риси, як дивовижність художнього відображення. 

Недаремно твори, позначені рисами цього напряму, асоціюються з «казками 

для дорослих». Якщо словесникові вдасться здивувати учнів сюрреалістичними 

візіями, то ці враження сприятимуть не тільки мимовільному засвоєнню 
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особливостей стилю, але й виникненню інтересу до тлумачення складного 

сюрреалістичного образотворення. 

Завдання уроку-дивовижі: 

- сприяти усвідомленню особливостей візійного типу творчості 

письменників-сюрреалістів; 

- створити умови належного сприйняття сюрреалістичної картини 

дійсності, позначеної химерністю, дивакуватістю або абсурдністю; 

- викликати в старшокласників притаманне сюрреалістам відчуття 

«дитинного здивування» світом; 

- стимулювати інтерес до пошуку смислів плетива взаємопов’язаних 

метафор, ускладнених сновидно-фантастичними, візійними, екстатичними 

вимірами; 

- надати можливість старшокласникам відчути в сюрреалістичних 

творах фольклорну стихію, світ архаїки, збережений у підсвідомості 

генетичною пам’яттю етносу. 

Види діяльності, що допоможуть учням зрозуміти художні візії 

сюрреалістів: пошук, відтворення й тлумачення дивовижних образів; 

інтерпретація складних, уречевлених метафор; цитування сюрреалістичного 

мовлення; дослідження й порівняння рис літературного та малярського 

сюрреалізму; порівняння сюрреалістичних образів з подібними, але 

відтвореними художніми засобами інших стилів (наприклад, образ хати в 

різних стильових інтерпретаціях). 

Урок іронічного осмислення. Нерідко твори постмодерністів 

сприймаються як блюзнірство й викликають негативні враження. Більшою 

мірою такого впливу зазнають читачі, які сприймають іронічний дискурс цього 

стилю надто серйозно. Щоб уникнути подібних проблем у шкільній практиці, 

пропонуємо словесникам разом з учнями іронічно осмислити новітні зміни в 

суспільстві й усвідомити себе, наших сучасників у хаотичному, 
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постіндустріальному, постапокаліптичному світі, а потім з цієї точки зору 

долучитися до естетичної гри постмодерністів, аналізуючи їхні твори. 

Завдання уроку іронічного осмислення: 

- створити умови засвоєння старшокласниками принципу гри як 

головної умови комунікування з творами постмодернізму; 

- надати можливість учням відчути скептичні настрої постмодерністів, 

іронічний пафос їхніх творів (літературних і музичних); 

- забезпечити засвоєння естетики іронічного цитування, натяків, 

пояснюючи інтертекстуальність у літературі, формальної гри в архітектурі, 

змішування технік і стилів у живописі, графіці, художній фотографії тощо; 

- розвивати здатність і бажання молоді естетично «грати текстом», 

приймаючи правила гри автора; 

- викликати інтерес до читання сучасної постмодерної літератури. 

Види діяльності, що допоможуть учням засвоїти елементи естетичної гри 

постмодерністів: обговорення висловлювань сучасних письменників про світ і 

людину; презентація символів сучасної культури; прослуховування пісень рок-

гуртів; демонстрація рис постмодернізму в архітектурі, живописі, графіці, 

художній фотографії; дослідження й конспектування естетичних декларацій 

постмодерністських літературних груп; аналіз поезій, позначених 

постмодернізмом. 

Стосовно видів діяльності відзначимо, що кожний із запропонованих 

різновидів уроків також передбачає систематизацію рис літературного напряму, 

а також інтелектуальні зусилля учнів, спрямовані на формулювання визначення 

відповідного поняття. 

Таким чином уроки дослідження художнього твору як явища 

літературного напряму наближають старшокласників до розуміння стильових 

феноменів мистецтва, сприяють свідомому засвоєнню ними складних 

теоретико-літературних понять, необхідних для глибокого розуміння естетики 

художнього слова. 



261 

3.3. Вивчення різностильових художніх творів у системі розвитку 

мовлення 

Читаючи твори українського письменства, старшокласники мають 

можливість відчути специфіку художнього мовлення, культивованого митцями 

різних літературних напрямів. Особливості різностильових наративів, стильова 

домінанта кожного напряму спричиняє тяжіння барокового мовлення до 

декоративності, контрастності, алегоричності; класицистичного – до 

виразності, пластичності; романтичного – до ліризму, епізації національної 

героїки; реалістичного – до описовості; імпресіоністичного – до 

фрагментарності; надає експресіоністичному мовленню надзвичайної 

емоційності, символічному – абстрактності, сюрреалістичному – 

метафоричності, постмодерному – скептичності та іронії тощо. 

Засвоєнню особливостей художнього зображення явищ на уроках 

розвитку мовлення приділяв увагу Є. Пасічник, переконуючи в необхідності 

навчання учнів «користуватися засобами художньої мови, яка, крім 

комунікативної функції, є носієм і естетичних функцій» [344, с. 346]. Дослідник 

упевнився, що такий підхід вимагає від учнів уміння користуватися засобами 

художнього зображення, і це зумовлює важливість застосування специфічних 

видів учнівських робіт, «які ґрунтуються на моделюванні певних художніх 

прийомів, форм, стилів, конструюванні речень з певними художніми засобами» 

[344, c. 346]. Підготовкою до таких творів є стилістичний експеримент, 

розроблений Г. Токмань як один із видів роботи з мовою художнього твору, що 

може стати «вихідним для розуміння учнями певного літературного напряму» 

[417, c. 217]. Учена пропонує вчителеві внести зміни у фрагмент художнього 

тексту, пропускаючи або змінюючи характерні для його стилю слова, щоб учні 

потім самостійно знайшли помилку. Думки вітчизняних методистів є 

підґрунтям для розробки комплексної системи розвитку усного й писемного 

мовлення під час шкільного вивчення літературних напрямів. 
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Психологічні дослідження І. Синиці підтверджують зростання загальної 

культури мовлення учнів після вироблення в них уважності до мови [386, 

с. 158]. Зосереджуючи увагу на особливостях фоніки, лексики, тропів, 

синтаксичної будови мови різностильових літературних творів, 

старшокласники засвоюватимуть специфіку різних способів художнього 

відображення, набуваючи необхідного досвіду естетично відтворювати 

почуття, прагнення, переконання, враження, емоції, настрої, екзистенційні 

роздуми, ідеї, мрії тощо. Отож важливо навчити учнів оперувати 

різностильовими засобами художнього мовлення, на чому, зокрема, 

наголошував і В. Сухомлинський: «З того часу, як слово стає для дитини 

інструментом, за допомогою якого твориться нова краса, дитина піднімається 

на нову сходинку бачення світу, досягає якісно нового етапу в своєму 

духовному розвитку. Їй хочеться у слові виразити своє захоплення, свій подив 

перед красою світу» [402, с. 58]. 

Необхідною формою роботи, спрямованої на опанування мовної 

специфіки різних стилів, є спостереження за мовленням у творі з урахуванням 

стильової домінанти літературного напряму. Барокові твори вирізняються 

вишуканістю, пишномовністю, декоративністю й водночас загадковістю мови, 

сповненої розгорнутих, винятково вибагливих метафор, філософських 

абстракцій, символів, алегорій, емблем, розтлумачивши які читач не тільки 

долучається до пізнання мистецької загадки, а й відкриває для себе глибинні 

духовні смисли. Класицизм взорується на античність, прагне «особливої 

пластичності й виразності поетичної мови, що тяжіє до прозорого та ясного 

образу» [248, с. 45] й характеризується чіткістю й послідовністю логічно-

дидактичної риторики морально виваженого слова, спрямованого на 

раціональне оцінювання зображуваної дійсності. Романтизм, плекаючи зв’язки 

з народними традиціями та історією, наповнює художні твори фольклорною 

образністю, символікою, міфологізмом та архаїзмами. Мова реалістів 

деталізована, описова, точна в аспекті художнього зображення. Для 
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натуралістів характерні документалізм і публіцистичність, тому їхні твори 

наповнені статистичними даними, натуралістичними фактами, опис яких 

передбачає використання професійної лексики, грубої розмовної мови, 

жаргонізмів. За сприяння змістовного вчительського коментаря навіть 

натуралістична лексика високохудожнього твору класика літератури 

слугуватиме спонукою до відсіювання всього негативного, негідного, 

недоречного як у мові, так і в житті. 

Художньому мовленню імпресіоністів притаманні незавершеність і 

фрагментарність, спричинені миттєвістю вражень; звукова та візуальна 

асоціативність із відтворенням різноманітних кольорів та їх відтінків, 

звуконаслідувальними ефектами ритму, асонансами та алітераціями. 

Експресіоністів вирізняє висока емоційність, напруженість, імпульсивність, 

лаконізм художнього вираження. Експресія посилюється частим уживанням 

еліпса, інверсій, антитез, застосуванням дисонансу, гіперболізації, 

фантастичного гротеску. Символізм відкрив унікальність метамови мистецтва, 

позначеної музикальністю на семантичному та формальному рівнях. Фонічна 

виразність таких творів досягається витонченістю звукопису, звуковою 

символікою, імітаційними засобами ритмотворення: анафорами, епіфорами, 

обрамленням тощо. Художнє мовлення символістів наповнене складними, 

абстрактними, багатозначними символами. Футуристи експериментували, 

створюючи «футуристичний заум», вивільняючи звукові можливості слова. 

Їхнім творам властиві: мистецька гра коренями слів, уведення прозаїзмів, 

технічних термінів, творення неологізмів, вироблення синтетичної метамови в 

комбінаціях живопису й художнього слова, розвиток верлібру. Художнє 

мовлення сюрреалістів позначено абсурдністю, парадоксальністю, 

фантазійністю. Йому властива метафоричність, ускладнена заглибленням в 

онірично-вигадливі виміри підсвідомості. Постмодернізм розмив межі 

елітарного й масового, високого й низького, сакрального й буденного. Мові 
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цього стилю притаманні інтертекстуальність, пастиш, іронічність, змішування 

рівнів мовлення, суржик. 

Ці спостереження можуть продовжуватися зіставленням мовлення 

авторів, які репрезентують один або різні літературні напрями. 

Старшокласники порівнюють імпресіоністичність М. Коцюбинського й 

реалістичність І. Нечуя-Левицького, емоційність та імпульсивність 

В. Стефаника з настроєвістю М. Коцюбинського, відзначають спорідненість 

поезій П. Тичини, Олександра Олеся, М. Вороного, спільні риси художнього 

мовлення неокласиків тощо. 

У методиці навчання української літератури багато уваги приділяють 

розвитку усного мовлення учнів, що не тільки сприяє духовному становленню 

особистості, а й готує до творення власного тексту – зв’язного висловлювання 

за визначеною темою. Розглянемо класифікацію монологічних висловлювань 

старшокласників відповідно до проблеми вивчення літературних напрямів. 

Про види репродуктивних висловлювань мовилося в підрозділі 3.1.2, 

зокрема художніх переказів із дотриманням стильової естетики: реалістичних 

описів, пейзажів, образів, історичних екскурсів; натуралістичних фактів; 

художніх імпресій та експресії; екзистенційних мотивів тощо, а також читання 

напам’ять поезій, позначених символізмом, сюрреалізмом, постмодернізмом. Їх 

важливість у запам’ятовуванні властивих різним стилям художніх образів, що 

збагачують усне мовлення учнів. Досліджуючи його психологію, І. Синиця 

переконався, що розгорнутий спосіб пояснення, розкриття образного значення 

художніх висловів збільшує ймовірність лишитися «у словниковому складі 

після однієї-двох зустрічей з ними, і не тільки в пасивному, а й в активному» 

[386, с. 29]. 

Схарактеризуємо особливості продуктивних висловлювань 

(літературознавчих, мистецтвознавчих, творчих) стосовно великих стилів. 

Найважче старшокласники набувають навичок літературознавчого 

висловлювання, оскільки для їх формування й розвитку необхідні глибоке 
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осмислення художніх текстів і розуміння історико-літературної думки, 

теоретико-аналітичних підходів, літературної критики. Вивчення напрямів 

значно посилює можливості літературознавчих висловлювань, окреслених у 

методиці навчання літератури: усна розгорнута відповідь, повідомлення, 

доповідь. Учням рекомендуємо готувати висловлювання, у яких 

з’ясовуватимуться такі аспекти, як функціонування напрямів за певної 

літературної доби; ознаки великого стилю в індивідуальному стилі 

письменника та їх співвідношення; особливості сприйняття стилю тощо. 

Вивчаючи літературний напрям «зсередини тексту», пропонуємо 

старшокласникам застосовувати різні види літературознавчих коментарів 

стосовно жанру, тематики, мотивів, образів, художніх засобів, властивих 

конкретному великому стилю. Так, вивчаючи імпресіонізм на прикладі новели 

М. Коцюбинського «Intermezzo», пропонуємо прокоментувати особливість 

жанру: «Імпресіоністична новела як дзеркало миттєвих вражень». 

Старшокласники, висловлюючись на цю тему, вмотивовують необхідність 

застосування письменниками для зображення літературних імпресій 

особливого жанру, який дозволяє передати настрої, емоції, переживання 

незабутніх миттєвостей життя. Жанрово-композиційна специфіка новели надає 

можливість автору, не дбаючи про інформаційну вичерпність, мозаїчно 

нанизувати сюхвилинні враження у фрагменти психічного стану особистості. 

Коментар щодо примітної для стилю тематики покажемо на прикладі 

експресіонізму. Його називають «мистецтвом крику» [258, с. 323], «маніфестом 

катастрофи» [461, с. 268], оскільки на рівні розірваного нерва митці відчули 

ворожість, жорстокість, несправедливість, злочинність світу, що змушують 

людину страждати й виражати свої емоції, вивергаючи їх з вулканічною 

потужністю. Надривні людські чуття спричинені відтворенням надзвичайно 

напружених тем, пов’язаних з еміграцією, війною, соціальними катаклізмами, 

що несли небезпеку, загрожували фізичним і духовним знищенням, а тому 

викликали «почуття на межі». Пропонуємо старшокласникам умотивувати цей 
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логічний ланцюг у коментарі «Драматизм тематики художніх творів 

експресіоністів». 

Доречним на уроці вивчення символізму буде коментар щодо провідних 

мотивів цього стилю. Прагнення символістів розгадати таємницю буття й 

натякнути на неї у своїх творах, усвідомлення ними трагічності буття людини 

через недосяжність ідеалу зумовило культивування мотивів меланхолії, 

медитації, страждання від нездійснених мрій, розчарувань. Визначаємо й 

тлумачимо ці мотиви в поезіях М. Вороного, Олександра Олеся. 

Під час вивчення реалістичної повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева 

сім’я» пропонуємо учням прокоментувати образ Марусі Кайдашихи, звернувши 

увагу на цікаві подробиці в сюжеті щодо її соціального статусу. Осмислюючи 

особливості образу в аспекті «Кайдашиха: наслідки панщини», учні 

розповідають не тільки про її зовнішність і дії жінки, а й роблять висновки про 

те, унаслідок чого сформувалася її ворожа поведінка до невісток. Досить 

промовистим є змалювання Марусі Кайдашихи, яка замолоду служила в пана: 

«Вона довго терлась коло панів і набралась од їх трохи панства. До неї 

прилипла якась облесливість у розмові й повага до панів. Вона любила цілувати 

їх в руки, кланятись, підсолоджувала свою розмову з ними» [323, c. 270]. Тому, 

імовірно, у дворищі Кайдашів, де мешкало відразу три подружжя, не було 

родинної злагоди, а навпаки – множилися сварки й непорозуміння. Маруся 

Кайдашиха ставилася до невісток, як до наймичок. Хоч кріпаччину вже й було 

скасовано, та її рештки лишалися навіть тоді, коли змінилися суспільні 

відносини. У соціумі вони укорінились, оскільки людина з рабською 

психологією породжує собі подібних. Логічним узагальненням до таких 

деталей характеристики Кайдашихи є усвідомлення рабства як суспільного зла. 

Проаналізувавши дії героїні, яка пам’ятає кріпацтво, старшокласники 

усвідомлюють одну з найважливіших особливостей характеротворення в 

реалістичній літературі, а саме: зображення людини в системі суспільних 

відносин. 
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Окрім того, часто для розуміння стилю виникає необхідність 

коментування літературних маніфестів, зокрема символізму (висловлювання 

А. Рембо, С. Малларме; поезії «Вега», «Зоряне небо» М. Вороного), футуризму 

(маніфест Ф.-Т. Марінетті, передмова М. Семенка до збірки «Дерзання») тощо. 

Оскільки сьогодні дедалі більшої актуальності набувають зв’язки 

літератури з різними видами мистецтва, то доволі важливо сформувати в 

старшокласників навички мистецтвознавчого висловлювання. Це можуть бути 

не тільки розповідь або доповідь, але й різні види коментарів та презентацій, 

зокрема: 

- Презентація мистецького твору, що дав поштовх до розвитку напряму. 

Наприклад: «Картина К. Моне, що стала назвою мистецького напряму», 

«Картини Е. Мунка – мистецтво крику» тощо. 

- Коментування способу художнього відображення в одному з видів 

мистецтва, що був творчо засвоєний письменниками. Наприклад: 

«Пластичність літературних творів бароко»; «Пленерність літературного 

імпресіонізму»; «Музикальність літературного символізму» тощо. 

- Презентація твору живопису, архітектури, скульптури, музики й 

коментування на його прикладі рис напряму, притаманних і літературі. 

Приміром, «Декоративність поезії І. Величковського й архітектури бароко»; 

«Буремність у зображенні скульптур Пінзеля й ліричного героя барокових 

поезій»; «Мозаїчність, фрагментарність картини О. Бурачека “Хатка” й новели 

М. Коцюбинського “Intermezzo”»; «Агресивний урбанізм на картині 

О. Богомазова “Міський пейзаж” та у віршах М. Семенка»; «Музична 

какофонія та деструкція форми в літературі» тощо. 

- Коментування творів живопису з урахуванням особливостей стилю. 

Зокрема, розглядаючи картину Ю. Михайлова «Загублена слава», пропонуємо 

учням розтлумачити символи. Старшокласники можуть висловити своє 

розуміння, а вчитель розкаже, як митець, замислившись над долею України, 

уявив загублену серед духмяних трав рідного степу гетьманську булаву – 
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найцінніший клейнод української державності. Цей символ нагадує про 

численні визвольні походи українського козацтва, що звитяжно боронило рідну 

землю від ворога. Виблискуючи дорогоцінним камінням, булава символізує 

козацьку славу й свободу народу. Однак утрата клейнода засвідчує руїну й 

занепад козацької держави, а відтак і втрачену волю. 

- Коментар кінокритика, який визначає риси великого стилю в 

кінофільмі. Наприклад: «Кольорові враження окремих новел кінофільму “Тіні 

забутих предків”»; «Документальність і поезія в кінострічці “Камінний хрест”» 

тощо. 

Одним із найскладніших для учнів є творче висловлювання. Його 

різновидом може бути художньо-біографічне оповідання «Письменник у 

пошуках стилю». Старшокласники будують свою оповідь, керуючись знаннями 

життєпису письменника, документальних матеріалів про його творчість. 

Мовлення пов’язане з мисленням, тому пізнання художнього мовлення 

передбачає дослідження художнього мислення письменника. Учневі важливо 

збагнути особливості творчого процесу, тобто способу пізнання світу й людини 

в ньому. Загальні риси світосприйняття митця свідчать про його тяжіння до 

якогось із мистецьких напрямів. Художнє вираження уявлень відбувається на 

підсвідомому рівні: у пошуку індивідуального стилю, що формується з 

еклектики різностильових фрагментів, вирізняється стильова домінанта, яка й 

стає рушієм творчості письменника. 

Сформулюємо кілька тем учнівських оповідань художньо-біографічного 

спрямування: «Михайло Коцюбинський на пленері»; «Емоційні переживання 

Василя Стефаника»; «Музикальність поетичної творчості Миколи Вороного»; 

«Епатаж Михайля Семенка»; «Онірична основа творчості Богдана Ігоря 

Антонича»; «Іронічна гра бубабістів». Так, перша тема передбачає вивчення 

досвіду М. Коцюбинського нотувати імпресії, перебуваючи на прогулянках, 

усамітнюючись у лоні природи. Працювати на пленері звикли художники-

імпресіоністи, які намагалися зафіксувати сюхвилинні враження. Це заняття 
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було одним із найулюбленіших і для М. Коцюбинського, де б він не перебував 

– працював у складі філоксерної комісії в Криму та Молдові, відпочивав у 

Кононівці, лікувався на Капрі в Італії. Важливо згадати слова письменника, 

неодноразово повторені ним в епістолярії: «Збираю матеріал, переживаю 

природу, дивлюсь, слухаю і вчуся» [222, с. 275]. Процитуємо й уривок із листа, 

написаного в Італії до художника М. Жука: «Якось так весь організм пересякся 

ароматами моря, квіток, так переповнився красою, що забуваєш, що ти людина 

<…>, і сам собі здаєшся запашною рослиною. Весь час душа співає, 

достроюється до загальної гармонії. <…> День свій поділяю між морем і 

землею. Ранки – над морем, по обіді – на морі, а як ні, то блукаю по диких 

місцях, серед скель, цвітучого дроку, золотого, як сонце, міртів у весільнім 

убранні, серед гіркого духу полиню. Тут по цілих днях можеш бути в 

абсолютній самоті, серед природи» [222, с. 195–196]. Письменник брав із собою 

нотатник і фіксував свої враження, які можна вважати літературними 

імпресіями, матеріалом для творів. 

Друга тема потребує вивчення психології творчості В. Стефаника. 

Велетенська сила емоцій, що їх переживав письменник під час написання своїх 

новел, допомогла йому знайти «такі слова, що можуть гриміти, як грім, і 

світити, як зорі» [353, с. 289]. В одній із промов новеліст зауважив: «Як я 

побачив те, що там перед моїми очима робиться, як я вам напняв струну 

мужицької душі до такої границі, що вона ось-ось могла обірватись, як я 

розтягнув ці нерви, так що вони грають, як у Бетховена…» [67, с. 99]. 

Письменника переповнювали емоції, наскільки потужним замислювалося ним 

вираження трагізму людської долі у творах можна уявити з його творчого 

процесу: «Більше описати не можу, бо руки трясуться і кров мозок заливає. 

Приступити ще ближче до вас – значить спалити себе» [396, с. 167]. Недаремно 

К. Гаморак застерігав письменника: «Не пиши так, бо вмреш» [353, с. 148]. 

В. Стефаник писав «коротко, сильно і страшно» (М. Горький) [67, с. 134]. 

Своїми творами, за словами І. Труша, «торгає він читача за нерви, якби щохвилі 
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впускав в наше тіло сильну електричну струю» [67, с. 40]. Марко Черемшина 

назвав В. Стефаника «поетом мужицької розпуки», відзначивши силу 

вираження народного розпачу, художньо відтвореного «словами, що висять 

чорними хмарами над кождим його стогоном і жахають собою дужче, чим 

похорони мерців» [67, с. 129]. Такий спосіб художнього вираження повною 

мірою відповідає естетиці експресіонізму – «мистецтва крику» [258, с. 323]. 

Таким чином, художньо описуючи процес творчості письменників, 

старшокласники глибше усвідомлюють особливості художнього мислення кола 

митців, які репрезентують певний мистецький напрям. 

Твір як суб’єкт діалогу в «процесі мовленнєвого спілкування певної 

культурної сфери» (за М. Бахтіним) пов’язаний з іншими творами-

висловлюваннями й водночас відрізняється «від творів попередників, на які 

автор спирається, від інших творів того ж напрямку, від творів ворожих 

напрямків, з якими автор бореться» [30, с. 311]. Художній твір, маючи 

діалогічну природу, вимагає від читача активності й розуміння, тому на уроці 

літератури постає необхідність організувати навчально-інтерпретаційний 

діалог, який стосуватиметься питань стилю, стверджування / заперечування 

традиції, спільного / відмінного з творчістю інших письменників, які 

репрезентують той самий напрям. 

Кращому розумінню естетики літературного напряму сприятиме 

занурення в атмосферу мистецького життя з відтворенням маніфестів, настроїв, 

читанням творів, критичними виступами представників різних письменницьких 

угруповань. У цьому зв’язку доречно організувати театрально-художні діалоги 

в літературних салонах, кав’ярнях, де учні виголошують від імені неокласиків 

або футуристів, або символістів (можливо, від шістдесятників, представників 

літературних груп доби постмодернізму) їхні естетичні декларації, дискутують 

між собою, висловлюють свої думки щодо літературно-мистецького розвитку. 

Активізація усного мовлення учнів під час вивчення літературних 

напрямів сприятиме ефективності написання ними письмових робіт. 
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Найпоширенішими, на думку В. Цимбалюка, є «літературно-критичні твори» 

[468, с. 4]. Автор описує їх різновиди, однак у його класифікації не враховано 

знання напрямів із визначенням їхніх стильових рис у творчості письменників. 

У методиці Г. Токмань окреслено вид робіт «теоретико-літературного 

характеру, в яких учні за допомогою конкретних художніх текстів доводять 

певне теоретичне положення», зокрема й «конститутивні ознаки літературного 

напряму» [417, c. 229]. Продовжуючи ці продуктивні ідеї, пропонуємо увести в 

шкільну практику твори, теми яких стосуються окреслення стильової 

домінанти. Розуміння стильової естетики допомагатиме юнацтву зробити 

важливі узагальнення стосовно ціннісно-смислового потенціалу художнього 

твору. Сформулюємо для прикладу кілька тем: «Літературні імпресії Михайла 

Коцюбинського», «Експресія у творах Василя Стефаника», «Реалізм і 

натуралізм у творчості Івана Франка», «Символізм та експресіонізм у ранній 

ліриці Павла Тичини» тощо. 

У методиці розвитку писемного мовлення особливу увагу приділяють 

творам публіцистичного характеру, в яких «добре виявляється власне Я 

школяра, світ його думок і почуттів, ставлення до того, про що він пише» [468, 

с. 4]. У таких роботах учні можуть використовувати інформацію з різних 

джерел, передусім із життя, літератури й інших видів мистецтва, історії, 

філософії тощо. Теми літературно-публіцистичних творів значно розширюють 

ціннісно-смисловий аспект великостильової літературної компетентності, що 

передбачає розвиток естетичного, духовного, життєвого досвіду 

старшокласників шляхом засвоєння художнього образу світу, зміни якого 

виявлено в естетиці літературних напрямів. Зокрема, у реалізмі І. Нечуя-

Левицького слід усвідомити гуманістичні ідеали письменника; в імпресіонізмі 

М. Коцюбинського – відчути життєствердний оптимізм, гармонію 

внутрішнього світу з природою; в експресіонізмі В. Стефаника – негативний 

вплив суспільних потрясінь на духовність людини, велич особистості, її злети й 

падіння; у символізмі М. Вороного – розкрити таємницю, зашифровану поетом 



272 

у складних, неоднозначних символах; у неоромантизмі Лесі Українки – засвоїти 

ідеал краси вольової людини, її лицарства й самопосвяти. У зв’язку з цим теми 

учнівських творів доцільно формулювати за таким зразком: «Прагнути життя, 

усіма клітинами живої істоти тягнутися до нього» (за новелою 

М. Коцюбинського «Intermezzo»); «Трагедія душі, вистраждана в слові» (за 

кіноповістю О. Довженка «Україна в огні») тощо. 

В умовах розвитку проектної технології продуктивним жанром 

публіцистичної творчості старшокласників стала замітка в шкільну газету. Це 

невеликий за обсягом публіцистичний твір, у якому висвітлюються актуальні 

літературні, мистецькі й водночас суспільно важливі теми й передбачається 

учнівський коментар. 

Сформулюємо вимоги до такого виду робіт: яскрава, образна назва-

заголовок, що інтригує цікавими фактами, темами, відкриттями; лаконічність і 

змістовність вислову; достовірність використаної інформації; урахування 

наукової думки та висловлення власних поглядів. 

В аспекті вивчення літературних напрямів матеріалом для замітки можуть 

стати: літературні маніфести, висловлювання письменників про великі стилі; 

особливості творчості письменника, який репрезентує напрям; літературний 

твір (або картина, скульптура, кінофільм, архітектурна споруда, музичний твір), 

знаковий у розвитку напряму; риси поетики творів, на основі яких 

узагальнюємо знання про стиль напряму, тощо. 

Підготовка до написання замітки передбачає учительський інструктаж із 

формулюванням теми, наданням учневі відомостей про можливості пошуку 

необхідних матеріалів, визначенням ключових питань, які необхідно розкрити. 

Вивчення творів українського письменства на естетичних засадах 

літературних напрямів дозволяє розширити межі учнівських письмових робіт 

художнього спрямування. Дослідження літературних напрямів наштовхує на 

думку про впровадження в шкільну практику учнівських творів з урахуванням 

естетики різних стилів: опис, нарис, імпресія, асоціативний етюд, експресія, 
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екзистенційний роздум, фантастична візія, мистецький експеримент, стилізація 

тощо. 

Стильовий аналіз художніх творів, що репрезентують реалізм в 

українській літературі, допоможе учням навчитися усвідомлено сприймати 

об’єктивність та аналітичність художнього мислення. Реалістичному мовленню 

властива описовість, правдивість зображення в найдрібніших деталях. Опис як 

«композиційно-стилістичний спосіб викладу матеріалу в художньому творі» 

полягає передусім «у фіксуванні окремих ознак, рис, властивостей персонажів, 

зображуваних краєвидів, інтер’єрів, предметів тощо» [259, с. 156]. Пояснюємо 

учням багатоаспектність змалювання конкретного предмета чи явища, зокрема 

просторовий, часовий, динамічний або статичний, із різним ступенем 

деталізації тощо. Отож за взірцем реалістичних пейзажів із повістей І. Нечуя-

Левицького пропонуємо створити художні описи краєвидів рідного села або 

міста: «Над Дніпром», «Під зеленими вербами біля Ворскли» (географічні 

назви мають краєзнавчий аспект й можуть змінюватися), «У сяйві бань собору» 

тощо. Готуючи учнів до виконання творчої роботи, слід їм пояснити, що у 

творі-описі варто уникати суб’єктивної емоційної оцінки зображуваного, 

керуючись правдивістю й предметністю реалістичного пейзажу, мальовничість 

якого художньо відтворюється за допомогою різноманітних епітетів, порівнянь 

та інших засобів. 

Вивчаючи імпресіоністичні твори, старшокласники ознайомлюються з 

естетикою творення художньої імпресії. Вона складається з образів, які ескізно, 

мозаїчно фіксують сюхвилинні враження. Пропонуємо старшокласникам 

поділитися яскравими враженнями з власного життя, що спричинили радісний 

світлий настрій, і художньо їх передати за допомогою імпресіоністичної 

техніки. Даючи завдання створити власну імпресію-мініатюру, пригадуємо, як 

М. Коцюбинський збирав враження для своїх творів, спостерігаючи за 

природою. Цікавий тут і досвід В. Сухомлинського, який водив своїх учнів до 

«веселки-райдуги», «до лану квітучої гречки» й спонукав їх милуватися 
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«красою ранкової зорі», вслуховуватися в «музику далекого лугу», до власної 

творчості: «Якщо ви хочете, щоб ваші учні полюбили рідне слово, йдіть з ними 

до живих джерел – у поле, до лісу, на луг, у садок – і весною, і влітку, і взимку, 

і восени, відкривайте перед ними чисті джерельця, пийте з них живу воду, і 

душі ваших дітей ніколи не вгамують спраги бажання збагнути чарівну красу 

рідної природи і рідної мови» [403, с. 5]. 

Завдання для старшокласників ускладнюються тим, що 

імпресіоністичному пейзажу властива не описовість, а настроєвість, динамічне 

відтворення внутрішніх переживань особистості: «Мова природи органічно 

стає метамовою почуттів та рефлексій, які безпосередньо описати просто 

неможливо» [356, с. 93]. Літературні імпресії М. Коцюбинського можуть бути 

використані вчителем-словесником як приклад перед виконанням творчої 

роботи. Аналізуючи їх, акцентуємо увагу на «незвичному нагнітанні» епітетів, 

нарощуванні різних асоціативних порівнянь, особливо візуальних і звукових, 

використанні незавершених фраз. 

Готуючись до написання твору-імпресії, радимо старшокласникам 

прогулятися парком, адже природа завжди була не тільки об’єктом 

спостережень митців, а й джерелом відновлення їхніх духовних сил. 

Альтернативою прогулянки може стати перегляд образотворчих імпресій 

українських художників О. Мурашка, Н. Онацького, М. Бурачека, І. Труша. 

Розглянувши імпресіоністичні пейзажі, учні естетично відтворюють свої 

враження. Для цього радимо їм заповнити таблицю з блоками: «враження», 

«настрій», «художні образи». Сформулюємо кілька тем для подібних творів-

мініатюр: «Мій сонячний день», «Що за дивний гомін», «Запанувала велика 

тиша», «Я ранок стрічаю, мов друга…» тощо. 

Успішне вивчення мови експресіоністичного твору допоможе 

старшокласникам навчитися естетично виражати власні емоції. Учні 

усвідомлюють, що емоційну напругу, викликану обуренням, гнівом, утратою 

надій, митці виражали монологічними рефлексіями, намагаючись «викричати» 
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душевний біль на цілий світ. Експресія художнього мовлення досягається 

частим уживанням еліпсів, інверсій, антитез, застосуванням дисонансу, 

напругою контрастів і суперечностей, фантастичним гротеском. Письменники-

експресіоністи вдавалися до прийому гіперболізації, прагнучи змалювати 

масштаби внутрішнього психічного напруження особистості. Водночас у їхніх 

творах немає «нічого декоративного, використаного з метою зовнішньо 

прикрасити», навпаки – вони набувають «карбованих обрисів, ясних ліній, 

суворої стислої форми» [139, с. 308]. Експресіоністичному мовленню 

притаманна безпосередність, імпульсивність, що зумовлено блискавичною 

резонансною силою інтуїтивного сприйняття, а ще – сконцентрованість, 

емоційність, бо кожне слово має особливе значення й приголомшує силою 

відкритої письменником правди. Тож під час вивчення експресіонізму на 

уроках літератури пропонуємо старшокласникам спробувати художньо 

виразити свої емоції з приводу трагедії масового переселення українців (за 

новелою В. Стефаника «Камінний хрест»), воєнного лихоліття (за кіноповістю 

О. Довженка «Україна в огні») у творі-експресії з дотриманням норм 

експресіоністичного мовлення. Орієнтовні теми: «Одна сльоза котилася по 

лиці, як перла по скалі»; «Такого ще не бачив ні український місяць, ані зорі». 

Під час вивчення символізму важливо не тільки навчити старшокласників 

розуміти й тлумачити символи, але й розвивати символомислення, спонукаючи 

створювати смисли образів-символів. У методичних рекомендаціях до 

проведення контрольних робіт з розвитку мовлення передбачене написання 

асоціативного етюду за певним художнім образом. Цей вид творчої роботи є 

найбільш доречним у вивченні символізму, оскільки етюд як жанр музичного 

твору фрагментарного, настроєвого характеру набув популярності серед 

символістів, які підносили музику в художньому слові й у самому процесі 

творчості, а також, вибудовуючи складні асоціативні ланцюжки смислів 

образів, віддавали перевагу чуттєвості й інтуїції. 
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Шкільною практикою підтверджена ефективність створення 

старшокласниками асоціативних етюдів на етапі засвоєння творчих принципів 

символістів. Учитель заздалегідь обирає кілька образів із поетичного твору, 

позначеного символізмом, і пропонує їх учням для створення етюду, 

зберігаючи таємницю першоджерела. Готуючи молодь до виконання завдання, 

необхідно актуалізувати знання про етюд як жанр і наголосити на необхідності 

у власному творі передати настрій, емоції, навіяні художніми образами. 

Виконавши завдання, старшокласники зачитують свої етюди, а вчитель 

розкриває джерело обраних ним образів і декламує поезію. Аналізуючи вірш, 

важливо звернути увагу на провідні засади творчості символістів, які навіюють 

особливий настрій, пробуджують уяву й інтуїцію читача, активізують незвичні 

асоціації, натякаючи на глибинні смисли символів. 

Можливість естетизувати особистісні враження, емоції, роздуми, 

застосовуючи різностильові мовні засоби, не тільки наблизить учнів до 

розуміння естетики напрямів, а й сприятиме розвитку їхньої творчості та 

мовленнєвої практики. 

 

3.4. Стильова зумовленість уроків позакласного читання 

Складовою шкільної літературної освіти є позакласне читання, що 

передбачає самостійне ознайомлення учнів із художніми творами та 

обговорення їх на спеціальних уроках. На етапі літературно-критичного 

читання ці уроки можуть стосуватися й осмислення певного літературно-

мистецького явища, застосування набутих умінь стильового аналізу з 

можливістю оперування літературознавчими ключами стилів літературних 

напрямів, оскільки це сприятиме формуванню уявлень про літературний 

процес, його цілісність. З огляду на це вчитель може обрати зі спеціального 

списку, передбаченого шкільною програмою, ті твори, що репрезентують 

важкий для шкільного вивчення стиль або ж літературний напрям, який 

особливо зацікавив учнів. Стильова зумовленість вибору художніх творів не 
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повинна упосліджувати ціннісно-смисловий аспект. Ураховуємо те, що 

старшокласники потребують творів молодіжної тематики з близькою їм 

психологічною та морально-етичною проблематикою. 

У ході дослідного навчання у випускному класі було проведено уроки 

позакласного читання, на яких актуалізувався неореалізм. Із поняттям 

«неореалізм» учні знайомляться під час вивчення новели В. Винниченка 

«Момент». Продовжуємо поглиблювати розуміння поняття, закцентовуючи 

риси цього стилю у творах Гр. Тютюнника, який збагнув природу внутрішнього 

конфлікту людини із «самої серцевини національного життя» [246, с. 5], з 

любов’ю та болем створив галерею народних характерів і життєвих сюжетів, 

спостережених із повсякдення. Шкільною програмою з української літератури 

передбачено вивчення новел «Три зозулі з поклоном» і «Зав’язь». На уроках 

позакласного читання продовжимо вивчення творчості Гр. Тютюнника, 

ураховуючи його тяжіння до неореалізму, особливо поєднання документальної 

достовірності та ліричної стихії, увагу до простих характерів та вирізнення 

їхньої неповторності й самобутності, майстерне оперування художньою 

деталлю. Названі риси неореалістичної естетики є ключем до розуміння творів 

Гр. Тютюнника, а отже, й до вибору методичних засад їх вивчення. Тому 

пропонуємо провести урок – підручник життя, основна структурна частина 

якого складатиметься зі створення старшокласниками його сторінок. Наводимо 

фрагмент уроку. 

У вступному слові наголошуємо, що Гр. Тютюнника недаремно 

називають «живописцем правди». Таку оцінку дав новелісту О. Гончар, 

відчувши у «стислих, скупих рядках» його творів, написаних здебільшого 

«стриманим, буденним» словом, «душевний щем», глибоке психологічне 

проникнення людини, «яка здатна помітити й те, що від інших приховано, 

здатна в комусь “найрядовішому з рядових” відчути порух людяного, вгадати в 

ближньому своєму життя його внутрішнє, потребу душевної підтримки чи 

співчуття» [105, с. 6]. Із попередніх уроків старшокласники пригадують, що 
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Гр. Тютюнник був щирим симпатиком скромної людини праці, їй присвятив 

свою творчість, цінуючи справжність замість позерства, перевіряючи 

порядність людини її вчинками, ставленням до батьків, родини, односельців, 

розумінням свого обов’язку, вмінням любити. Пропонуємо учням 

проаналізувати новели «Син приїхав» та «Іван Срібний». Вибір цих творів 

зумовлений важливістю проблем, порушених письменником, зокрема виїзду 

молоді з села, стосунків батьків і дітей, зневаження рідної мови, товариськості 

й дружби, справжності й позерства тощо. Випускники вже прагнуть 

самостійності, у них формуються власні ціннісні пріоритети, уявлення про 

шляхи досягнення життєвого успіху, щастя. Щоб допомогти їм створити 

особистісні сторінки «підручника життя», пропонуємо уявити діалог 

літературних героїв Івана Срібного (новела «Іван Срібний») і Павла Дзякуна 

(новела «Син приїхав»). Пам’ятаючи про скептичне ставлення сучасного 

юнацтва до прописних істин, дозволимо їм самостійно окреслити 

непроминальні цінності, художньо виражені талановитим новелістом. 

Процитуємо лист, у якому Гр. Тютюнник звіряється літературознавцеві 

П. Гаврилову в тому, що його приваблює й відштовхує в шкільному викладанні 

(учителював у вечірній школі № 5 м. Артемівська), і наголосимо на тому, як 

письменник цінував відверте спілкування з учнями й не прагнув їх повчати: 

«Вчити – люблю, учнів ще більше. Спостерігати, як людина на твоїх очах 

починає мислити, – це найбільше щастя для мене. <…> дуже поважаю 

принцип: кожен знає, чого йому треба, а якщо не знає, то життя його навчить 

краще, ніж сама найморальніша мораль. Мораль – це вже щось прикладне» 

[493, с. 83]. 

Учні можуть заповнювати «сторінки» власного «підручника життя» 

відповідно до критеріїв народної етики, художньо переосмислених 

Гр. Тютюнником у створенні характерів героїв, проблемах, сюжетах. Такий 

методичний підхід можливий ще й завдяки неореалістичній стильовій 

парадигмі, знання якої поглиблюють розуміння художнього тексту й 
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актуалізують аксіологічний аспект його вивчення. Тому на етапі мотивації 

навчальної діяльності пропонуємо старшокласникам поміркувати над 

висловлюванням літературознавця В. Дончика, який назвав Гр. Тютюнника 

«найніжнішим жорстоким реалістом», а в підсумку уроку прокоментувати: 

Чому науковець так парадоксально схарактеризував стиль новеліста? Чи 

погоджуєтеся з такою оцінкою? 

Перша сторінка «Правдиві житейські історії». Її створення передбачає 

відповіді на запитання: 

- Які життєві явища постають у творах Григора Тютюнника? 

- Що ви вважаєте понадчасовим у цих життєвих історіях? 

- Сюжети творів логічно структуровані чи розмиті? Про що це 

свідчить? 

- Які проблеми, порушені автором, актуальні й нині? 

- Чи бачите своє майбутнє в рідному місті (селі)? 

- Пригадайте (або вигадайте) життєву історію, у якій виявився 

справжній характер людини (або її безхарактерність). 

Сюжети обраних для аналізу творів Гр. Тютюнника розмиті, хоч і 

створені на життєвій конкретиці й відповідають реаліям життя. Звичайний, на 

перший погляд, приїзд Павла Дзякуна до батьків («Син приїхав») і кілька 

фрагментів із повсякдення Івана Срібного, який щойно повернувся з флоту 

(«Іван Срібний»). У цих творах сюжети будуються на мікросценах, діалогах, 

спалахах-ретроспекціях, поєднаних ситуативними зв’язками. 

У новелах, здавалося б, постають типові будні. У 50–60-х рр. ХХ ст. виїзд 

сільської молоді до міста був масовим явищем. Батьки мріяли, щоб дітям 

жилося краще й комфортніше, тому тішилися їхнім успіхам у місті й 

намагалися всіляко догодити під час коротких гостин у селі. Однак за 

повсякденністю у творах Гр. Тютюнника щоразу постають особливі людські 

характери. 
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Друга сторінка «Бути справжнім, як сама правда». Орієнтовні 

запитання та завдання: 

- Чи є герої Григора Тютюнника типовими, як у творах письменників-

реалістів? Що їх вирізняє? 

- Назвіть риси характеру Павла Дзякуна й Івана Срібного. Обґрунтуйте 

відповідь цитатами з текстів новел. 

- Яка роль художньої деталі у створенні літературного образу? Знайдіть 

у новелах приклади й прокоментуйте їх. 

- Як ви розумієте вислів «бути справжнім» щодо поведінки, дій, 

учинків, думок людини? Чи важлива ця риса характеру? 

- У яких ситуаціях виявляється «справжність» Павла й Івана? 

- Змоделюйте діалог Павла й Івана, немовби вони зустрілися під час 

розвантажування дощок. 

Важливо допомогти старшокласникам зрозуміти неоднозначність такої 

постаті, як Павло Дзякун. Його прагнення забезпечити матеріальний статок 

своєї родини, ощадливість, хазяйновитість заслуговують на повагу, але 

персонаж не розрізняє матеріальне й духовне у своєму житті. Гр. Тютюнник 

підкреслює, що для Павла однакову цінність мають дружина й квартира, 

машина й син, він зводить несумісне в один ряд: «Тепер Павло мав усе: 

квартиру, жінку, машину, сина, двісті карбованців заробітку разом з премією і 

почував себе так, як йому й хотілося: спокійно, впевнено і незалежно» [422, 

с. 252]. Через те авто Павло й не одружувався досить довго, розмірковуючи: 

«…назбираю грошей на машину і все, що до неї треба – килим, фіранки, 

брезент і металеві каністри під бензин та мастило, тоді й жінку шукатиму, бо як 

одружишся зараз, то машини вже не купиш, ляснуть гроші на меблі, одяг та 

всякі дрібниці, що придумаються жінці, бо жінки всі такі» [422, с. 252]. Павло 

постійно позує: не заводить у батьків двір новеньку машину, а лишає її на 

видноколі; рибалити йде у вихідному костюмі, щоб випадковий перехожий не 

побачив його в старому одязі. Він хизується в магазині, відчуваючи увагу 
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селян: «…сказав до продавщиці несподівано для самого себе: – Дві коньяку, дві 

шампанського. – І виклав на прилавок аж чотири десятки, хоч треба було три» 

[422, с. 264]. Шепіт за спиною: «Ти ди’, яким козирем став», – сповна потішив 

його самолюбство. 

Величезну роль відіграє в текстах Гр. Тютюнника художня деталь, за 

допомогою якої авторові вдається досягти лаконічного й водночас ущільнено-

інформативного зображення, наголосити на чомусь дуже важливому, підсилити 

враження читача й дати йому зрозуміти авторську оцінку. Багатозначними є 

лаконічні характеристики Павла, як-от: дивився «малорухомими риб’ячими 

очима» поверх людини, з якою говорив; вітався до всіх своїм зверхнім, 

недбалим «зассстє!»; звик терпіти потрібних людей тощо. Звернемо увагу 

старшокласників на контрастні деталі-характеристики цього персонажа зі слів 

директора школи («Павлуша – золото») та колишнього однокласника («Руде, 

скупе, витрішкувате»). 

Справжнім герой постає тільки тоді, коли, не контролюючи себе на 

риболовлі, згадує дитинство, коли переодягається й лишається сам-на-сам із 

природою: «Коло річки він перебрався в лахміття і зразу став ніяким не 

завтехскладом і не поважним гостем, а звичайнісіньким ковбишівським 

дядьком, котрого прислав бригадир допомогти бабам мочити коноплі – так 

попростішав ураз і навіть реготнув, оглянувши себе» [422, с. 260]. Саме тут 

виявляється і його патологічна жадібність, меркантильність. Не вдягнув 

комбінезон, у якому б зручніше було бродити по воді, бо новий. Пошкодував 

першу щуку, яка випорснула в нього з рук, і згадував про це щоразу, коли 

чергову рибину кидав у торбу: «І та перша – п’ятнадцята – щука здавалася йому 

зараз найбільшою» [422, с. 262]. 

Натомість інша, непоказна, справжність виявляється в кожному дрібному 

й великому вчинку Івана Срібного – кремезного парубка, який не хизується 

богатирською силою й відкидає ініціаторів бійки на пісок, «щоб памороки не 

позабивати»; не жаліючи себе, розвантажує вагон мокрих дощок, щоб із весілля 
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не забирали для цього чоловіків. Іван був безкомпромісним за різних ситуацій: 

коли потрібно було захищати честь екіпажу на флотських змаганнях із 

плавання, коли треба було відстояти свою гідність, коли люди потребували 

його допомоги, хоч і не просили про це. 

Обидва герої вміють працювати, люблять своїх батьків, але й ставлення 

до роботи, і їхня любов різні: Павло навчився пристосовуватися, а Іван 

працював на повну силу; Павло не приїжджав до батьків три роки, економлячи 

гроші, а Іван «почував себе винним перед мамою» [422, с. 281] за згаяні шість 

хвилин, коли, повертаючись зі служби, простояв із молодою провідницею біля 

вагону, милуючись її вродою. Відтак у межовій ситуації їхні дії будуть різними. 

Це і є підставою для створення ймовірного діалогу героїв різних літературних 

творів. 

Третя сторінка «Треба знати мову не лише побутову, а й 

літературну». Орієнтовні запитання та завдання: 

- Якою мовою говорять літературні герої Григора Тютюнника? 

- Чому письменник, розпочавши літературну діяльність російською 

мовою, переклав свої перші твори українською й надалі писав тільки рідною 

мовою? 

- Хто й чому розмовляє суржиком? Чи спостерігали, як говорять 

мешканці вашого міста (села)? 

- Чи намагаєтеся розмовляти літературною мовою? Чи хотіли б 

удосконалити своє мовлення? Як це зробити? Навіщо це потрібно? 

- Порівняйте мову Павла Дзякуна та Івана Срібного. Як вона 

характеризує персонажів? 

Для Гр. Тютюнника мовне питання було надзвичайно болючим. 

Розкриваючи другові причину повернення у творчості до батьківської мови, він 

писав у листі: «Не хочу, не можу цідити життя через соломину, хочу пити його 

ківшем! Для цього треба знати мову не лише побутову, шилівську, а й 

літературну, – ту мову, яку хотять стерти, як з столу крихти після обіду. І хто 
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хоче! Нація, сама нація… Чи помічали Ви, що українець, коли він виїде за межі 

свого села, скажімо в Донбас або Харків, обов’язково починає ламатись і 

русить: “А зачем це ти, мамо, коноплю тіпаєш, кода у нас в Попасной полотна 

уже ніхто не берëть?”, – каже він, гадаючи, що оте “кода” зробить його 

людиною вельми розумною і культурною. А мати слухає та радіє: син приїхав у 

шляпі та ще й “по-руському” ріже, як по писаному» [493, с. 84]. У новелі «Син 

приїхав» письменник з великою майстерністю художньо втілив маргінальну 

проблему мовної безграмотності, описавши гомін сільських дворів, коли на 

початку серпня з міста з’їжджалися діти до батьків: «Папа, как у вас тепер 

навпростец ходять до лавки?»; «Мамо, як у вас нащот стірального порошка? 

Нема? Так я пришлю по приїзді» [422, с. 251]. 

Із щоденників письменника довідуємося, що він любив спостерігати за 

мовою, а почувши цікавий вислів або слово, обов’язково нотував їх у 

записнику, щоб принагідно використати. Ретельно працював над мовою творів, 

розмірковуючи годинами в пошуку влучного слова. З болем констатував у 

листі: «Город – носій культури – русифікований, Донбас – давно, ще за Петра І, 

село юродствує в русизмах, захід говорить на мові, провінціалізованій до 

говірки… Можна, звичайно, про це не думати, писать – і точка» [493, с. 84]. 

Художній наратив Гр. Тютюнника, незважаючи на лаконізм, відзначається 

багатством лексики живої народної мови, красу якої, безперечно, за умови 

вдумливого, уважного прочитання відчують і старшокласники. 

Четверта сторінка «Людина невіддільна від народу». 

Присвячуючи свої твори Людині з особливими рисами характеру, 

Гр. Тютюнник наголошував на її органічній єдності з народом. Іван Срібний цю 

єдність множинно засвідчує кожною клітиною своєї душі, мисленням, діями, 

мовою. У ситуації Павла Дзякуна вона виявляється спонтанно, ситуативно, 

коли в хаті заспівали гуртової й він із вулиці «підмугикував» слова знайомої з 

дитинства пісні. А чи усвідомлюють свій зв’язок із народом, його культурою, 
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традиціями старшокласники? Запропонуємо учням удома поміркувати над 

створенням цієї сторінки «підручника життя». 

У підсумку уроку поміркуємо над висловлюванням В. Дончика про 

«найніжнішого жорстокого реаліста». Процитуємо й виступ відомого 

літературознавця на літературно-мистецькому вечорі, присвяченому 70-річчю 

від дня народження новеліста: «Критики пишуть про суворе, точне, оголене, 

ощадливе, жорстке письмо, що “мучило правдою”. А проте не все, не все цим 

сказано. Не знаю письменника ніжнішого, ніж суворо-правдивий Григір 

Тютюнник. Не знаю, хто вміє так хвилювати, брати за серце, зворушувати до 

сліз» [135, с. 455]. 

Творчість Гр. Тютюнника є невичерпним джерелом духовності, життєвої 

правди. «Живописець правди – в такий спосіб можна визначити і творчі 

принципи письменника, і весь лад його душі, а відтак і його стиль, позначений 

справді яскравою індивідуальністю» [105, с. 8], – справедливо твердив 

О. Гончар. Справжнім художнім відкриттям в українській літературі стали 

Тютюнниківські «житейські теми» й «житейський пафос» [493, с. 98], як їх 

назвав сам новеліст. Придивимося пильніше й побачимо, що й справді його 

герої правдиві не тільки вчинками, характером, а й «кожним своїм жестом, 

психологічною деталлю, найкоротшою реплікою, поглядом, виразом обличчя» 

[105, с. 8]. 

Отож занурення в неореалістичний світ творчості Гр. Тютюнника 

вважаємо доцільним і ефективним на уроці, у ході якого старшокласники 

створюють сторінки власного «підручника життя» за новелами письменника. 

Головне, щоб на уроці літератури, говорячи про «житейські теми», учні не 

залишалися байдужими, щоб художнє слово насправді знайшло відгук у їхній 

душі. 
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3.5. Естетичний підхід до вивчення літератури рідного краю в 

старших класах 

Ще однією важливою складовою шкільного курсу української літератури 

є вивчення літератури рідного краю, що переконливо аргументував Є. Пасічник 

у посібнику «Літературне краєзнавство в школі» (К., 1965). До проблеми 

шкільного краєзнавства зверталися й інші вчені-методисти, зокрема 

Н. Волошина, В. Неділько, В. Оліфіренко, Б. Степанишин. Досить цікавий 

підхід екзистенційного наближення художньої творчості до учнів у процесі 

вивчення літератури рідного краю запропонувала в авторській методиці 

Г. Токмань. Технології підготовки та проведення уроків літератури рідного 

краю присвятив своє дослідження В. Шуляр. Про формування художніх смаків 

учнів основної школи у процесі вивчення літератури рідного краю змістовно 

писала Л. Башманівська. Спираючись на досягнення науковців та власний 

практичний досвід, було створено навчально-методичний комплекс вивчення 

літератури рідного краю Луганщини – органічного складника шкільної 

літературної освіти. 

Розглянемо можливість вивчення літературних напрямів у межах 

літературного краєзнавства. Водночас наголосимо, що необхідність актуалізації 

проблеми вивчення літератури рідного краю в аспекті створюваної методики 

зумовлена важливими освітніми завданнями: 

– формування наукового розуміння закономірностей розвитку 

українського письменства через вивчення особливостей літератури рідного 

краю від давнини до сучасності; 

– збагачення духовної культури учнів, засвоєння ними художнього 

образу світу, відтвореного різностильовим письменством рідного краю; 

– виховання патріотизму, поваги до культурної спадщини краян. 

Сучасними нормативними документами й передусім шкільними 

програмами передбачено спеціальні уроки літератури рідного краю. У 

концепції шкільної літературної освіти відзначено, що «крім творів для 
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обов’язкового читання, значну частину літературних курсів (10–15%) слід 

присвятити вивченню літератури рідного краю, яка пов’язана з особливостями 

розвитку, культурними традиціями й проблемами окремих регіонів України» 

[281, с. 14]. 

Складність шкільного вивчення літературного краєзнавства зумовлена 

специфікою навчального матеріалу. У підручниках з української літератури він 

не представлений, бо кожна область України має свої яскраві літературні імена, 

пам’ятки, музеї, так або так пов’язані з культурою місцевості, де знаходиться 

школа. Щоб уроки літератури рідного краю стали неповторними й 

результативними, словесникові необхідно максимально актуалізувати 

краєзнавчий аспект літературно-мистецького процесу, провести власні 

дослідження, сформувати особистісні вподобання. Ефективній реалізації 

важливих завдань вивчення літератури рідного краю сприятиме цілісний 

навчально-методичний комплекс. Пропонуючи його моделювання на 

прикладі вивчення літературної Луганщини, закцентуємо такі змістові складові: 

- програма для проведення уроків літератури рідного краю в школах 

Луганської обл. на заняттях з української літератури (5−11 класи) [319]; 

- шкільні навчальні посібники для середньої та старшої школи [322]; 

- краєзнавчі видання документальних матеріалів [391]; 

- електронний посібник «Літературне краєзнавство. Луганщина» (у 

співавторстві з О. Неживим); 

- літературно-краєзнавчий кабінет-музей, створений спільними 

зусиллями вчителя-словесника та його учнів;  

- літературно-краєзнавчий маршрут Луганщини для екскурсій; 

- літературно-краєзнавчі проекти; 

- факультатив «Літературне краєзнавство»; 

- створення в мережі Інтернет авторського тематичного сайту. 

Про методику створення електронного посібника та шкільні краєзнавчі 

проекти йшлося в публікації автора [317]. Насамперед акцентуємо увагу на 
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відповідності вивчення літератури рідного краю Луганщини завданням 

вітчизняної літературної освіти на етапі системного та літературно-критичного 

читання. Так, вивчення літератури у 8–9 класах (системне читання) базується на 

поєднанні історико-літературного й жанрово-родового принципів. Одне з 

важливих завдань на цьому етапі – формування уявлень про літературні епохи, 

напрями, течії вітчизняної та світової культури [281, с. 17]. Ознайомивши учнів 

із найяскравішими зразками барокової літератури, визначивши конститутивні 

риси цього літературного напряму, пропонуємо на уроках літератури рідного 

краю ознайомитися з поетичними творами Климентія Зіновієва та притчами 

Г. Сковороди в контексті барокових традицій. Доцільно зосередити увагу на 

тому, що мандрівні шляхи обох поетів пролягли в давнину через Бахмутський 

шлях. Свої враження від далеких виснажливих мандрівок вони відтворили 

художнім словом. Зокрема, у поезіях Климентія Зіновієва постає панорама 

далекого минулого українського народу, його світогляд і побут доби Руїни. 

Особливим є цикл віршів «про різних ремісників», де відтворено сутність 

народних ремесел, більшість із яких зникли або ж процес праці яких 

технологізовано, осучаснено. Читаючи книжку «Золоте чересло», учні не тільки 

уявляють універсальну картину світу, що вражає масштабністю зображення 

тогочасного суспільного життя, а й засвоюють поетику барокових контрастів: 

світла й темряви, грішного й праведного, земного й вічного тощо. 

Знання про літературні напрями, течії поглиблюються в старшій школі на 

етапі творчо-критичного читання. Уявлення про реалізм у 10 класі можна 

увиразнити, аналізуючи на уроках літератури рідного краю твори Б. Грінченка, 

Марії Загірньої; про модернізм, – вивчаючи творчість М. Чернявського, 

Х. Алчевської. Розвитку в учнів 11 класу вміння інтерпретувати твори 

літератури в контексті мистецьких напрямів сприяє вивчення різностильових 

текстів письменників ХХ ст. Зокрема, на Луганщині в сім’ї дядька довгий час 

перебував Гр. Тютюнник; тут народилися І. Світличний, В. Голобородько, 

творчість яких відзначена Національною премією України імені Тараса 
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Шевченка. Твори Гр. Тютюнника вивчаємо в контексті неореалізму, 

І. Світличного – екзистенціалізму, В. Голобородька – сюрреалізму. На 

завершальному етапі шкільної літературної освіти під час вивчення літератури 

постмодернізму доречно запропонувати урок вивчення творів сучасних 

письменників, наприклад: «Людина і світ у поезії С. Жадана». 

Шкільне літературне краєзнавство потрібне передусім як засіб 

прилучення учнів до вершинних зразків національної літератури, більш 

глибокого розуміння ними особливостей розвитку рідного письменства. Серед 

сучасних регіональних видань, як не прикро, дедалі частіше зустрічається 

низькопробна, графоманська продукція, що потрапляє й на уроки літератури. 

Через те пам’ятаймо, що урок літератури рідного краю покликаний вразити 

учнів не тільки близькою реальністю, а й піднести їх до високомистецької 

специфіки літературної творчості. Саме тому в посібниках для шкіл Луганщини 

зосереджено увагу на справжніх художніх взірцях, закорінених у глибинні 

культурні традиції. 

Подаємо фрагменти авторського уроку літератури рідного краю 

Луганщини за темою «Слово Василя Голобородька, що проростає в рясне 

квітуче дерево», проведеного в 11 класі. Твори луганського поета знані в 

багатьох країнах світу, перекладалися англійською, польською, французькою, 

німецькою, хорватською, сербською, португальською, іспанською, 

латвійською, литовською, російською мовами, видавались окремими збірками й 

були вміщені в зарубіжних антологіях, часописах. На уроці поезії 

В. Голобородька розглядаються в контексті сюрреалізму, оскільки в них 

відкривається світ, де «буття сучасної людини поставало як позасвідомо 

занурене у глибини етнічної пам’яті, поганської міфології, народної казки, 

заклинання, обряду» [97, с. 17]. Про дивовижність цього світу свідчать навіть 

назви збірок – «Летюче віконце», «Зелен день», «Ікар на метеликових крилах», 

«Українські птахи в українському краєвиді», «Слова у вишиваних сорочках» та 

ін. В. Голобородьку вдалося художньо відтворити повноту національного 
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образу світу, самобутність культури українського народу, багатство мови. 

Величезний духовний потенціал і стильова оригінальність його поезії 

зумовлюють потребу вивчати її в шкільному курсі української літератури. 

Зокрема, вірші «Дорогою через літо», «Світло хати», у яких постає один із 

найважливіших українських образів-архетипів – хата, що набула для українців 

сакрального значення, бо з нею пов’язане наше народження, усвідомлення 

перших життєвих істин, родинних і народних традицій. В. Голобородько гостро 

відчув духовну кризу сучасників, утім не сумнівався, що порятунком стане 

відновлення та посилення зв’язків із багатовіковим досвідом українського 

народу, його мудрістю, духовністю, що сприятиме й ідентифікації особистості в 

рідному етносі. 

У Голобородькових верлібрах хата казково візуалізується образом 

молодиці «з ясними очима на білесенькому обличчі». Вона «пов’язана золотою 

солом’яною хусткою», «одягнена у зелену вишневу спідницю», сходить з 

підмурівка й «крокує дорогою у сонце» («Дорогою через літо»). Пояснюємо 

старшокласникам, що складні й несподівані сюрреалістичні образи не є 

прямими відповідниками предметів і явищ дійсності, а щоразу викликають 

новий ланцюг асоціацій, спонукаючи читачів активізувати творчу уяву. 

Поринаючи в дивосвіт поезії В. Голобородька, читач мусить не тільки уявити 

вигляд української білої мазанки в розкішному цвітінні вишняку, а передусім 

відчути, усвідомити те, що з ними асоціюється. Хата стала для українця 

затишним родинним осереддям, стихією його первинних вражень, основою для 

формування світогляду. Цитуючи рядки поезії «Дорогою через літо», 

пояснюємо, що хата постає як міфообраз і уявляється частиною Всесвіту, як 

особистість – частиною свого народу. До речі, не випадково «крокують» хати 

влітку, адже український народ генетично пов’язаний із землеробством, а 

влітку відбувається його найгарячіша пора – жнива: 

Хата іде, 

а за нею, мов черідка гусей, 
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крокують дорогою через літо 

інші хати – усе село –  

не схожі між собою 

і на нашу хату не схожі, 

але всі із золотою солом’яною покрівлею, 

всі з ясними вікнами 

на побілених стінах, 

всі поміж зелених вишневих садків. 

Розуміння таких образів, як хата в поезії В. Голобородька, неможливе без 

знання фольклору та міфології, тому пропонуємо учням підготувати тематичні 

повідомлення, користуючись довідковою та науково-популярною літературою, 

зокрема «Українська міфологія» В. Войтовича, «Берегиня», «Дідух», «Русалії» 

В. Скуратівського та ін. Так, в українській міфології хата символізує мале 

відтворення Космосу: «Хата, як і світ на довкіллі, має три частини. Верхня – то 

небо, де живуть божества. <…> Середня частина (власне житло) – то замкнутий 

світ, який захищає родину від злих сил та людей, від хвороб та нещасть. 

Підвальна частина житла – то зв’язок людини з душами померлих предків» [79, 

с. 557], – тобто своєрідний зразок світового дерева чи праоснов буття. У творах 

В. Голобородька «хата» – один із ключових, наскрізних образів, що символізує 

«праотче тепло», зв’язок між поколіннями, життя людини від народження. Усе 

в житті починається з хати й завершується нею, пов’язуючи людину не тільки з 

родиною, а й з народом та його традиціями. 

Тлумачення поетичних образів у контексті української міфології, 

народних звичаїв сприяє глибшому усвідомленню ідейного змісту художнього 

твору. Обравши якийсь із віршів про хату й схарактеризувавши цей образ, учні 

приготували повідомлення. Наприклад: 

Повідомлення 1. Хата символічно об’єднує родину з покоління в 

покоління, зберігає пам’ять роду й навіть історію народу. Мабуть, тому в 

поета з’являється образ хати-музею, де «причілок викладений з кісток умерлих 
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у голод» родичів, «затилля вимуруване із воєнного заліза: / потрощених танків, 

уламків снарядів, порожніх гільз», «глуха стіна виведена із брил уральських 

снігів, / холодом віє від стіни, / не зігрівають її червоні квіти на рушниках / і 

теплі погляди умерлих в уральських лісах...» прадідів. Незважаючи на зовнішню 

схожість, кожна хата особлива збереженою в ній духовністю, отож «хати з 

усієї України», а відтак і всю Україну можна оголосити «музеєм просто 

блакитного неба» («Хата о чотирьох стінах»). 

Повідомлення 2. В уявленнях українського народу хата жива, доки в ній 

живе родина, зберігається генетичний код роду її мешканців. Старі, покинуті 

хати вмирають, поступово руйнуються й падають. Про це читаємо в поезії 

«Стара хата»: 

Із неба, із самого дна, упала хата, 

яблуком достиглим упала... 

У цю хату не приходить м’ята –  

ця хата давно покинутою стала. 

Не зрадіють рідній долівці ноги, 

повернувшись з далекої дороги. 

Стіни не заходять на весіллі ходором –  

сьогодні тут тихо, як на похоронах. 

Дуже часто по селах можна побачити «холодні кульбаби кинутих осель» 

(«Старе село») – такими уявляє Василь Голобородько осиротілі хати. Зазвичай 

пусту або стару хату розбирають. Це своєрідне дійство мало відгук і в поезії 

митця, зокрема в його творі «Світло хати». Кожна річ у хаті пов’язана з 

родинними спогадами, тому: «взяла б усю хату у руки і понесла з собою!», – 

говорить мати. Рідня й сусіди «розібрали хату – по камінцях», а це означає: 

«розібрали життя – по роках». 

З метою усвідомлення відмінностей зображення того самого образу в 

різних літературних напрямах пропонуємо дослідити образ хати в 

різностильових творах українського письменства. Так, сюрреалістичне 
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відтворення В. Голобородьком хати доречно порівняти з відповідними 

реалістичними образами в прозі І. Нечуя-Левицького та Панаса Мирного, 

експресіоністичними – у В. Стефаника, натуралістичними – у творах 

бориславського циклу І. Франка тощо. Порівнюючи образи, старшокласники 

помічають особливості їхнього творення, неоднакову мистецьку природу. 

Сюрреалістичний образ хати – фантастичний, вона персоніфікується й постає 

вродливою молодицею – берегинею роду й етносу. Експресіоністичний – 

суголосний трагедії людини, яка не контролює своїх емоцій, спричинених 

душевним болем: «І ціла хата заридала» (В. Стефаник, «Камінний хрест»). 

Натуралістичний образ хати не позначений магією оберегу – це пустка, де 

господарі не відчувають затишку, бо в людині домінує біологічне, а не духовне. 

У підсумку уроку слід наголосити, що Василь Голобородько все своє 

життя вивчає фольклор. Що ж найбільше цікавить його в народній творчості? 

Можливо, пошук тієї насінини, що повинна прорости в душі сучасника, 

очищуючи його духовне єство. Сам поет розмірковує: «Мова як якесь дерево: 

то воно насінина, то дерево. Так і якісь комплекси уявлень згортаються у 

зернину і можуть тривалий час у такому вигляді перебувати в мові. Намагаюся 

в міру своїх сил і спроможностей відшукати таке явище, яке от-от поглине 

смерть, і знову дати тому слову прорости у рясне, квітуче дерево» [98, с. 77]. 

Поет переконаний, що у фольклорі народ зберіг найважливішу інформацію 

духовного досвіду, а отже, досліджуючи поетику казок, намагається 

розкодувати казковий світ і виміряти його світом реальним. Тому, можливо, 

поет і створює верлібри, які своєю дивовижністю, чарівністю, химерністю 

нагадують казки для дорослих, змальовує світ, свідомо чи позасвідомо 

занурюючись у міфопоетичну стихію українського етносу. Художньо 

відтворюючи образ світу, В. Голобородько плекає в ньому національні риси. У 

літературній творчості йому вдається досягти ідентичності з народним 

світовідчуттям, і ця спорідненість визначає талант, геніальність митця, 

підтверджує справжню народність його поезій. 
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Окреслені методичні прийоми допоможуть старшокласникам усвідомити 

неоціненні скарби народної мудрості, актуалізовані з глибин національної 

психіки, джерел народної творчості й художньо втілені в багатоплощинну 

сюрреалістичну картину народного буття, репрезентованого дивовижними 

образами, фантастичним сплетінням парадоксальних уречевлених метафор, які 

стануть учням ближчими й зрозумілішими за умови грамотно організованого 

вчителем-словесником стильового аналізу. Сподіваємося, що сучасна молодь 

емоційно сприйматиме «слова у вишиваних сорочках» В. Голобородька, зуміє 

прочитати в них головні істини й будуватиме своє життя відповідно до 

духовного досвіду рідного народу. 

Запропонований методичний комплекс розрахований на системне 

засвоєння культурної спадщини рідного краю і сприятиме глибокому й 

осмисленому вивченню краєзнавчих аспектів української літератури. Об’єктом 

учнівського дослідження може стати не тільки краєзнавчий характер творчості 

письменників-земляків, а й мистецький діалог, який вони ведуть із 

літературною традицією. Таким чином старшокласники предметно 

засвоюватимуть цілісність і динамічність літературно-мистецького процесу, 

сегментом якого постає творчий набуток краян. 

 

Висновки до розділу 3 

Ефективність реалізації завдань вивчення літературних напрямів 

українського письменства в шкільній літературній освіті забезпечується на 

дидактичних засадах: 

- застосування методів навчання української літератури, 

конкретизованих у низці прийомів: творчого читання (виразно-художнього, 

вибіркового, коментованого читання, стильових асоціацій); репродуктивного 

методу (художнього переказу зі збереженням стильової естетики, лекції – 

мультимедійної презентації, цитування літературних маніфестів, 

документальних матеріалів, застосування довідкової літератури, джерел 
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літературної критики, літературознавчої й мистецтвознавчої думки); 

евристичного методу (евристичної бесіди, евристичного спостереження, 

конструювання поняття, літературознавчого завдання «зміст-запитання-

відповідь», створення емблеми); дослідницького методу (стильового аналізу 

художнього твору, порівняльного текстуального й міжмистецького стильового 

аналізу, визначення рис напрямів у художньому творі та творчості 

письменника, визначення стильової домінанти в художньому творі та творчості 

письменника) тощо; 

- упровадження інноваційних уроків дослідження художнього твору як 

явища літературного напряму: бароко (урок софійності); сентименталізму (урок 

– сентиментальна історія); реалізму (урок – підручник життя); натуралізму 

(урок натуралістичного факту); імпресіонізму (урок-враження); експресіонізму 

(урок-експресія); символізму (урок-інтуїція); футуризму (урок – епатажна 

вистава); екзистенціалізму (урок екзистенційного пошуку); сюрреалізму (урок-

дивовижа); постмодернізму (урок іронічного осмислення) тощо; 

- забезпечення розвитку мовлення учнів через спостереження за 

художнім мовленням у різностильових творах, зіставлення стильової манери 

авторів, які репрезентують один або різні літературні напрями; стимулювання 

репродуктивних висловлювань – художніх переказів зі збереженням стильової 

естетики, продуктивних висловлювань – літературознавчих (коментування 

жанру, тематики, мотивів, образів, художніх засобів, властивих певному 

великому стилю) і мистецтвознавчих (доповідей, коментарів, презентацій за 

напрямами мистецтва); 

- створення умов для підготовки висловлювання художньо-

біографічного спрямування з відображенням особливостей творчого процесу 

письменника, а також написання літературно-критичних і публіцистичних робіт 

з елементами стильового аналізу, художніх творів з урахуванням естетики 

різних стилів: опису, нарису, імпресії, асоціативного етюду, експресії, 
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екзистенційного роздуму, фантастичної візії, мистецького експерименту, 

стилізації тощо; 

- дотримання естетичного підходу до вивчення літературних напрямів і 

різностильових творів українського письменства на уроках позакласного 

читання й літератури рідного краю. 
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РОЗДІЛ 4 

МЕТОДИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАННЯ 

ЛІТЕРАТУРНИХ НАПРЯМІВ 

 

Специфіка художніх феноменів літературних напрямів вимагає в 

шкільному вивченні особливого підходу до кожного з них. Щоб наблизити 

старшокласників до естетики цих складних мистецьких явищ необхідно 

планувати навчально-виховний процес, особливо класно-урочні форми, 

позакласне читання, самостійне дослідження, пов’язуючи їх із природою 

художнього твору. Отже, постає необхідність створення методичних моделей 

вивчення в старших класах загальноосвітньої школи реалізму, імпресіонізму, 

експресіонізму, символізму, футуризму, сюрреалізму, постмодернізму, що і є 

провідним завданням четвертого розділу. 

Вихідною точкою пропонованих моделей є принцип естетизму, а 

результатом – сформованість великостильової компетентності. Для кожної 

моделі окреслені види діяльності старшокласників на рецептивному, теоретико-

літературному, практично-аналізувальному, творчому етапах. Методичне 

моделювання передбачає: наведення фрагментів уроків дослідження 

художнього твору як явища літературного напряму; систематизацію методів і 

прийомів; формулювання завдань для позакласного читання, позакласної 

роботи, розвитку мовлення, самостійного дослідження художніх творів. 

З метою розв’язання поставлених завдань застосовувалися теоретичні 

методи: аналіз проблеми вивчення літературних напрямів на основі осмислення 

методичних джерел; проблемно-пошуковий для визначення видів діяльності, 

типів уроків, методів, прийомів, що сприятимуть ефективності вивчення 

літературних напрямів та аналізу художнього твору з урахуванням їх 

конститутивних рис, а також емпіричні методи: узагальнення педагогічного 

досвіду; формулювання завдань формувального експерименту. 
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4.1. «Література дійсності», «література правди»: 

вивчення реалізму 

Серед різностильової палітри українського письменства найбільш 

зрозумілими для старшокласників видаються, на перший погляд, реалістичні 

твори. Це пов’язано з їхньою «життєподібністю». Достовірне й воднораз 

художнє відтворення дійсності з властивими їй суспільними законами та 

відносинами, дослідження залежності людини від низки факторів, передусім 

соціальних, культурно-історичних, психологічних, не тільки збагачують 

естетичний досвід читачів, а й наближують їх до розуміння та розв’язання 

проблем реального життя. Однак, надаючи великої ваги життєподібності 

реалізму, ризикуємо збитися на примітивізм наївно-реалістичного прочитання 

художніх творів. 

Із реалізмом учні ознайомлюються в середній школі під час аналізу 

«Народних оповідань» Марка Вовчка, більш детально цей напрям і стиль 

вивчають на прикладах творів І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, 

Б. Грінченка. Актуалізуючи знання про реалізм, пропонуємо школярам 

пригадати визначення літературного напряму і скласти про нього сенкан. 

Подаємо учнівський приклад: 

Реалізм 

Об’єктивний, історичний 

Пізнає, аналізує, відтворює 

Типові характери в типових обставинах 

Підручник життя 

Старшокласники пригадують конститутивні риси напряму, а саме: 

- Аналітичність і об’єктивність художнього мислення. 

- «Істина понад усе» (В. Теккерей). 

- Образи детерміновані соціальними умовами. 

- Точне називання й пізнавальне зображення. 
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Під час вивчення творів І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, 

Б. Грінченка, І. Франка старшокласники поглиблюють знання про реалізм, 

визначивши такі його риси: 

- Розвиток великих епічних жанрів, громадянської лірики, соціальної та 

побутової драми. 

- Показ явищ дійсності пореформеного суспільства, інтелігенції та її 

призначення. 

- Гуманістичний пафос творів. Акцентування національної ідеї. 

Письменникам-реалістам властиво моделювати свої ідеали в конкретних 

історичних умовах, обґрунтовуючи їх досвідом минулого й сучасного та 

проектуючи на майбутнє. «Кожна доба породжує власні культурні та релігійні, 

політичні та економічні домінанти» [55, с. 15], що, безперечно, впливають і на 

світовідчуття митців, і на їхню творчість. Приміром, світогляд І. Нечуя-

Левицького сформувався під впливом батька – українського священика, 

П. Куліша, який був «хрещеним батьком у літературі» для молодого 

письменника, а також козацької історії, фольклору, поезій Т. Шевченка. Під час 

вивчення життєпису І. Нечуя-Левицького наголошуємо, що ці чинники були 

визначальними для збереження національної ідентичності, а відтак виявилися і 

у творчості літератора посиленою увагою до проблем поневоленого народу, 

зображенням деформації українського характеру. 

Не випадково у свідомості реалістів ХІХ століття глибоко вкорінилися 

кріпацтво як соціальне зло та його наслідки. У статті І. Нечуя-Левицького 

«Сьогочасне літературне прямування», яка вважається своєрідною програмою 

реалістичної естетики творчості, підтверджується «пізнавально-евристичний 

намір» реалістів досліджувати й художньо переосмислювати народне життя та 

побут панів, суспільні відносини, політичні й релігійні тенденції, національні 

питання [191, с. 216]. Естетична програма письменника – охопити життя всіх 

станів українського народу на його етнічній території. Теоретичні 
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розмірковування письменника, за умови акцентування їх учителем, допоможуть 

учням усвідомити ідейний зміст повістей «Кайдашева сім’я», «Микола Джеря». 

Щоб старшокласники відчули історизм роману «Хіба ревуть воли, як ясла 

повні?» Панаса Мирного та Івана Білика, процитуємо слова С. Єфремова, який 

у пошуках впливів на одного з авторів відзначив: «Панасові було 12 років, коли 

“вийшла воля”. В малому місті, де певне добра половина, якщо не більш, 

людности були хлібороби, вона не могла проминути безслідно, бо зачіпала самі 

основи в щоденному тієї людности житті. Та й чиновницька громада тут 

занадто тісно зв’язана була повсякденним життям із низами, щоб вразливий, 

кмітливий хлопець не помічав переміни. На його подія ця зробила надзвичайне 

вражіння, одбилася в свідомості так сильно, що стала взагалі за вихідний пункт 

усього світогляду, за масштаб, яким він міряв і який прикладав до оцінки 

взагалі громадського життя на Україні. Для Мирного це була, можна сказати, 

початкова ера його світогляду, живущий нерв у історії рідного краю, а разом з 

тим основа й зав’язка мало не всієї творчости» [148, с. 511]. 

Тези статті І. Нечуя-Левицького та висновки С. Єфремова пояснюють 

психологію творчості українських письменників-реалістів, зумовленість 

тематики, проблематики, художніх образів. Провідні теми української 

реалістичної прози пов’язані з дослідженням складних явищ і процесів 

кріпаччини та пореформеного суспільства, життя якого позначилося 

соціальним розшаруванням, неустаткованістю побуту, низьким рівнем освіти, 

примітивною рабською психологією, нівелюванням моральних засад 

патріархальної родини. Такій тематиці відповідають твори І. Нечуя-Левицького 

(«Кайдашева сім’я», «Микола Джеря»), Панаса Мирного («Хіба ревуть воли, як 

ясла повні?», «Голодна воля», «Лихо давнє й сьогочасне»), Б. Грінченка 

(«Серед темної ночі», «Під тихими вербами»).  

Осмислення проблем, породжених кріпаччиною, здійснювалося 

письменниками-реалістами з різних ідейних позицій. Учителеві-словеснику 

слід наголосити, що у творах І. Нечуя-Левицького відчувається авторська 
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тривога про долю українців, про збереження їхнього національного духу. 

Письменник досліджує причини денаціоналізації й деморалізації 

співвітчизників. Побутові, як здається на перший погляд, проблеми 

«Кайдашевої сім’ї», постійні непорозуміння й сварки між членами родини є для 

письменника виявом деформації національного характеру поневоленого 

народу. Численні варіанти твору, що подавалися до цензурного комітету, його 

вимушені купюри помітно знівелювали ідейний зміст художнього цілого: 

повість прочитувалася як замальовка звичайних буднів української селянської 

родини, у побуті якої виявлялися нетерпимість, жадібність, дріб’язковість, 

егоїзм, заздрість. Проте ці вади були породжені земельною проблемою й стали 

виплеском людської знервованості, витоки якої слід шукати в добі кріпаччини 

та її суспільних абераціях. 

Типологічно увиразнити народні погляди на кріпаччину як соціальне 

явище й показати облудність реформи, яку нарекли «голодною волею», вдалося 

Панасові Мирному. Це доводять численні авторські екскурси в минуле, яке 

чітко розмежоване на час до реформи й після неї. Художній часопростір творів 

письменника актуалізує межовий етап зміни суспільних відносин: «Промайнула 

воля, поламала ланцюги віковічні, на котрих ще за дідів-прадідів прикували до 

панів колись вільні хутори, села; опростались людські руки; несміливо, наче 

чого боялися, приймались за землю, котра колись була “богова та людська”, 

потім стала “панська”, а тепер, хоч силоміць наділена, знову стала “людська”… 

Задурманений неволею люд почав продирати очі… і нічогісінько кругом себе 

не бачив, окрім – панів та мужиків!..» [279, с. 316], – цитують учні уривки 

роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Варто звернути їхню увагу на те, що 

у творі реальний образ соціальних узаємин пореформеного суспільства: «По 

один бік яру стояли потомки старшини козацької; стояли приблуди, котрих 

приманила своїми розкошами задурена Україна <…>; тут можна було зустріти 

нетрохи полупанків, котрі з дігтярів, чумаків, крамарів, прикажчиків 

повиводили своїх дітей в “люди”: поначіпляли на плечі з мідними ґудзями 
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мундири, а на голови понадівали картузи з зірочками… Усе то була ватага, 

вигодувана чужою працею, обута й зодягнена чужими руками… Тепер вона 

стояла і, як голодний вовк, клацала зубами, поглядаючи зозла на другий бік яру, 

де потомки козачі копалися у сирій землі, понівечені, зубожені, темні – якісь 

каліки, а не люди, без пам’яті про славну бувальщину дідів своїх, котрі 

добували кров’ю “славу та волю”, без пам’яті про самих себе, з страшною 

злістю у гарячім серці, з палкими на устах прокльонами, котрі вони посилали 

на той бік…» [279, с. 316]. Аналізуючи такі уривки, учні відзначають не тільки 

негативні явища соціального характеру пореформеного періоду, зображені в 

романі, а й зауважують національну руйнацію України в умовах колоніальної 

дійсності. 

Вивчаючи твори І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного та Івана Білика, 

пропонуємо здійснити порівняльний аналіз на рівні тематики, образів, пафосу, 

щоб учні усвідомили стильову спорідненість цих письменників. У реалізмі 

художній світ детермінований соціальними законами, від яких залежна людина. 

Умови її життя за кріпаччини й після неї – у добу зародження капіталістичних 

відносин – засвідчили різкий розподіл світу на гнобителів і гноблених. 

Поведінка, психологія людини, її стосунки з іншими обумовлені соціальним 

статусом, об’єктивними суспільно-історичними обставинами. «Прикметно, що 

на першому рубежі цього періоду, своєрідно означаючи специфіку його 

художньо-психологічної предметності, стоїть твір, у якому людина опиняється 

в ситуації соціальної загрози» [184, с. 38], – процитуємо твердження 

літературознавця М. Кодака. Таким є головний герой повісті І. Нечуя-

Левицького «Микола Джеря» – кріпак, для якого небезпека стала поштовхом до 

природного волевиявлення, втечі на сахарню й мандрівки впродовж усього 

життя. Письменник художньо переосмислив історичний статус, психологічний 

стан людини в момент екстремальної напруги, коли виникає загроза життю й 

свободі. Міграція українців незадовго до кріпаччини була масовою: «Вони 

налягли на ноги, – давай тікати! Зніметься оце чоловік, майне на вільні степи 
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Катеринославські або Херсонські, або й на Дін, оселиться, де знає, а через рік 

жінку з дітками викраде – переведе туди. Багато тоді накивало п’ятами і 

одиноких і цілими сім’ями… Тоді й поговірку зложили: мандрівочка – наша 

тіточка!» [279, с. 116], – цитують учні роман Панаса Мирного та Івана Білика 

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Старшокласники помітили, що властиво 

було виявляти непокору панській сваволі саме українцям, ментальність яких 

позначена вільнолюбністю: «Прокляті “хахли”, гречкосії не хотіли пахати ланів 

милостивої, великородної панії Польської, по батюшці – Дирюгиної! У неї в 

Бородаєві усе народ “руський” – і той слухав, а ці “мазепи” – тікали!!!» [279, 

с. 116–117]. 

Водночас під час бесіди з’ясовуємо, що нестримне прагнення до волі не 

врятувало народ від уярмлення, а відтак і деградації: «Піщани справді 

розпились, розледачіли. Забули навіть в мандри бігати. Як було хто втече, то це 

таке диво – на півроку розмови! Неволя, як той чад, задурманила людям голови. 

Уже вони й не сумували – наче так тому й треба! Стали тільки по шинках 

киснути… Коли не на панщині, то в корчмі» [279, с. 128], – підтверджують учні 

закцентовану тезу словами автора. Звертаємо увагу на те, що в літературі 

з’явилися знеособлені, загальні образи, які символізували знищення громади, 

котра раніше відстоювала інтереси кожного її представника. Кріпаччина із 

«завзятих степовиків» зробила «покірних волів, котрі вздовж і впоперек 

переорювали тепер уже панське нив’я та засівали зерном – на прибуток 

панській кишені…» [279, с. 117]. Таке становище народу як об’єкт літературної 

творчості окреслилося у творчості Панаса Мирного характеристиками: «ціла 

ватага двірні», «як отара під дощ», «схарапуджена отара», «проста темнота». «І 

все кругом мовчало, терпіло, слухало й робило на коренастий рід панів 

Польських та все нижче, нижче нагинало голову перед його владикою» [279, 

с. 132], – знаходять учні в романі підтвердження сказаного вчителем. 

Кріпацьке уярмлення українців майже на століття стало причиною 

деформації національного образу світу. «Людина сучасна (70–90-х років ХІХ 
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ст.), яка предметно постає перед зором письменника, не може сприйматися як 

благополучна, убезпечена від гризот і трагедій сьогодення» [184, с. 39], – 

цитуємо думку М. Кодака. Кріпаччина стала причиною матеріального й 

духовного зубожіння українців, їхньої маргіналізації. Реалістичному 

образотворенню якраз і властиві художні дослідження людини на рівні 

внутрішніх, морально-психологічних змін у її характері, зокрема прояв 

симптомів звиродніння, агресивності. Яскравим унаочненням цієї тези є герої 

повісті «Кайдашева сім’я» Маруся й Омелько Кайдаші, світогляд яких 

формувався за умов кріпаччини. Наголошуємо, що І. Нечуй-Левицький 

спостеріг залежність особистого життя від суспільно-історичних факторів: 

«Панщина поклала на Кайдашеві свій напечаток» [323, c. 272]. Уплив неволі на 

свідомість селянина окреслено в повісті короткою авторською 

характеристикою: «Він був добрий стельмах, робив панам і селянам вози, 

борони, плуги та рала і заробляв добрі гроші, але ніяк не міг вдержати їх у 

руках. Гроші тікали до шинкаря» [323, c. 272]. Не менш промовистим є і 

змалювання Марусі Кайдашихи, яка замолоду служила в панському маєтку, 

звідки «набралась» пихи та «трохи панства». 

Аналізуючи твори реалістів, старшокласники зрозуміють, що кріпаччина 

та соціальні явища пореформеної доби позначилися на формуванні світогляду 

цих письменників і відбились у їхній творчості на різних рівнях художньої 

естетики. Приміром, своєрідність хронотопу реалістичних творів полягає в 

історичній та географічній конкретності. Прозаїки цього напряму актуалізували 

тематику життя українців у пореформеному часі, гостро ставили проблеми, які 

виходили за межі соціального гноблення й засвідчували національну трагедію, 

як-от деградація поневоленого народу, позбавленого разом із незалежністю й 

особистого щастя. Реалістичне творення художніх образів відбувається 

відповідно до чіткої системи детермінант, передовсім суспільно-історичних, що 

дає можливість письменникам показати вплив різних життєвих чинників на 

характер літературних героїв. 
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Оскільки основою реалістичної художності є «творчо-психологічна 

настанова на ґрунтовну обізнаність із життям» [184, с. 41], а людина 

осмислюється в залежності від соціальних обставин, суспільного середовища, 

то важливість художнього дослідження руйнівного для українства явища 

кріпацтва, безперечна. 

Осмислюючи специфіку творчості реалістів, зокрема І. Нечуя-Левицького 

та Панаса Мирного, старшокласники складають художньо-біографічні 

оповідання про письменників, створюють пейзажі за законами цього 

літературного напряму, творчо використовуючи реалістичну символіку й 

художні засоби відповідного стилю. 

Вивчення реалізму може продовжуватися в позакласній роботі. 

Інсценізації творів І. Карпенка-Карого, М. Кропивницького, М. Старицького, 

готуючись до яких, учні говорять словами героя й намагаються в дії втілити 

його характер, сприятимуть глибшому усвідомленню реалістичного 

образотворення, а також репрезентованих ним соціальних, психологічних, 

побутових проблем і конфліктів доби, способів їх розв’язання письменниками-

реалістами. 

Предметом учнівських досліджень можуть стати: 

- ліричний герой у громадянській ліриці українських реалістів; 

- образ учителя у вітчизняній реалістичній прозі; 

- елементи психологізму в драмах М. Кропивницького тощо.  

Усвідомивши особливості реалістичної творчості, старшокласники 

вирізняють риси реалізму та неореалізму в новелах В. Винниченка, 

Гр. Тютюнника. 

Модель вивчення реалізму відображена на рис. 4.1. 

Головне, щоб сприйняття реалістичних творів не обмежувалося 

життєвими історіями, а учні могли б відчути ще й естетику художнього слова. 
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Рис. 4.1 Методична модель вивчення реалізму 
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4.2. Вивчення різностильового модернізму 

4.2.1. «Мелодія барв» і «фарби звуків»: вивчення імпресіонізму 

Французьке слово «impression», випадково обране митцем для назви 

картини та в насмішку винесене критиком у заголовок статті про вернісаж 

знехтуваних публікою художників, стало для наших сучасників означником 

вишуканої естетики в мистецтві. І недаремно, адже імпресіоністи відкрили 

неповторну красу довкілля в його невичерпній різноманітності та мінливості. 

Спостерігаючи за природним середовищем, митці фіксували яскраві миттєвості 

в усій їх життєвій повноті, у сонячному освітленні, утверджуючи таким чином 

оптимістичне світовідчуття, уславлюючи красу світу. Ю. Кузнецов назвав 

імпресіонізм чи не останнім ностальгійним спалахом мрії людства про 

гармонію, надією в урбаністичному технологізованому світі зберегти єдність із 

природою [230, с. 4–5]. Літературознавцеві йшлося не тільки про органічний 

зв’язок людини і природи, а передусім про гармонію людської душі з 

довкіллям. Щоб відчути потужний духовний потенціал імпресіоністичних 

творів, слід навчитися оперувати маркерами цього стилю. 

За шкільною програмою, з імпресіонізмом учні ознайомлюються під час 

аналізу новели «Intermezzo» М. Коцюбинського. Оскільки цей напрям у 

шкільній практиці репрезентує перший модерний стиль, то слід актуалізувати 

«діалог, який художній текст веде з літературною традицією» [416, с. 52]. За 

Г. Токмань з’ясовуємо, яка традиція переважала в українському письменстві на 

момент написання твору, проводимо зіставлення, «визначаємо спільне й 

відшукуємо новаторське, те, що виходить за межі традиційного» [416, с. 53]. 

Відкриття відмінних рис імпресіонізму стане мотивацією для отримання нових 

знань про літературний напрям. 

Узагальнимо перші враження від прочитання новели М. Коцюбинського 

«Intermezzo». Під час бесіди з’ясуємо: чим ускладнене сприйняття сюжету 

твору; чому автор виокремив у ньому незвичайних дійових осіб (Моя утома, 

Людське горе та ін.); яке символічне значення має назва твору? Провівши 
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бесіду, допоможемо старшокласникам з’ясувати, що новелу «Intermezzo» 

М. Коцюбинського відрізняє від традицій реалізму змістова розмитість, 

фрагментарність сюжету, особливе образотворення. Зосередимо увагу на 

незвичних дійових особах, перерахованих автором на початку новели за 

взірцем переліку дійових осіб у драматичному творі: Моя утома, Ниви у червні, 

Сонце, Зозуля, Жайворонки, Залізна рука города, Людське горе. Такий 

художній прийом свідчить про розгортання дії у творі, однак більшою мірою 

вона має психологічний характер і стосується внутрішнього світу героя. Крім 

того, реалізму не властивий жанр лірико-психологічної новели із 

зосередженням на переживаннях, настроях, емоціях особистості. Твір значною 

мірою автобіографічний, це мозаїка вражень письменника, зафіксованих 

упродовж короткої відпустки влітку 1908 року в маєтку українського мецената 

й громадського діяча Є. Чикаленка в селі Кононівці на Черкащині. Звідти 

М. Коцюбинський написав кілька листів до дружини, зміст яких доповнить 

розуміння переживань і настроїв митця: 

19 червня 1908 року: «Вчора ми вибрались на село і приїхали сюди 

надвечір. Не можна сказати, щоб тут було особливо гарно; степ, низьке місце, 

часто з болотами, лісу нема, купатися не можна, хоч малесенькі ставки є. При 

домі великий запущений парк, в якому стільки ворон, як у Святому, і так само 

по цілих днях кричать» [222, с. 62]. 

23 червня 1908 року: «Вчора цілий день був сам, гуляв од 6 години ранку 

і почував себе дуже добре, бо свіже повітря і самота заспокоюють нерви» [222, 

с. 64]. 

26 червня 1908 року: «Почуваю себе непогано з боку фізичного. Зате, 

лишившись на самоті, тільки тоді почув я, як сильно втомлений я душею. 

Людей просто не переношу, а коли, гуляючи, десь бачу людину, то тікаю, щоб 

не стрітись. Читати теж не можу. Писати почав, та й кинув. Не хочу. Якась така 

мрачна тема, важка, а тут і так не весело. Лучче буду гуляти, спочивати, читати 

книгу природи, збирати матеріал…» [222, с. 66]. 
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29 червня 1908 року: «…сьогодні ½ дня дощ і холод. Але я все-таки був 

сьогодні у полі 8 годин, хоч і мок» [222, с. 67]. 

4 липня 1908 року: «Найкраще впливає на мене гуляння (годин 8 на 

повітрі, найменше)» [222, с. 69]. 

6 липня 1908 року: «Їздили ми в с. Нечипорівку, верстов 20 звідси <…>. 

Місця там надзвичайно гарні, весь час я гуляв серед гречок та лісів цвітучої 

липи – і аж в Кононівку привіз той запах <…>. 

Сьогодні од 8 години до самого обіду, себто до 5 годин, пробув у полі, 

любувався, записував, смалив лице на сонці <…>. Набираюся сил од природи, 

од сільського повітря <…>. Мені жалко кожної хвилини, яка марнується в хаті. 

Люди мені так обридли, що ще й досі з трудом переношу їх, і тільки безлюддя 

дає мені спокій. 

Зараз такий йде дощ, як з відра. Гримить. Невже пропало гуляння? Ні, 

надіну плащ, візьму зонтик – і в поле» [222, с. 70]. 

Зачитування фрагментів епістолярію зробить для старшокласників більш 

зрозумілою назву твору, адже для виснаженого депресією письменника 

перебування в Кононівці стало своєрідною «перервою», що давала можливість 

хоча б на якийсь час абстрагуватися від суспільних проблем і думок про 

людські страждання, що гнітили його, викликаючи емоційну напругу, 

відпочити від громадської роботи й поновити сили для подальшої діяльності. 

На уроках вивчення імпресіонізму словесники демонструють картини 

французьких художників-імпресіоністів К. Моне, А. Сіслея, П.-О. Ренуара, 

Е. Деґа та ін. Утім, колорит розкішної української природи, так щедро 

змальований М. Коцюбинським у літературі, допоможуть зримо уявити 

картини вітчизняних митців О. Мурашка («Сонячні плями», «Праля», «Жінка з 

чорнобривцями», «Біля ставка»), М. Бурачека («Хутір», «Соняшники», «Клуні», 

«Влітку», «Восени на Хоролі», «Золота осінь»), Н. Онацького («Пасічник», 

«Мальви», «Зимівник», «Садиба») та ін. Важливо акцентувати увагу 

старшокласників на імпресіоністичній образотворчій техніці. Необхідною 
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умовою творчої лабораторії імпресіоністів стало творення на пленері. Це 

давало можливість зберегти на полотнах природну динаміку життя в мерехтінні 

світла, пронизаного сонячними променями повітря. Засобами мультимедійної 

презентації проілюструємо важливі риси цього мистецького напряму. 

Щоб старшокласники відчули екстраполяцію імпресіоністичної техніки 

живопису в літературу, порівняємо творчу лабораторію художника М. Бурачека 

й письменника М. Коцюбинського. Випереджальним завданням для 

допитливих учнів було повідомлення про враження й настрої митців. Подібно 

до живопису імпресіоністів, динамічну картину сюжетно-композиційної 

організації новели «Intermezzo» М. Коцюбинського утворюють складники 

настроєвої мозаїки героя-митця: утома; пошук гармонії, відновлення сил; 

оптимізм, готовність до подальшої боротьби. Пропонуємо старшокласникам 

проілюструвати настрої головного героя новели художніми імпресіями, 

відтворивши та прокоментувавши найвиразніші з них. Наголошуємо, що цю 

роль у творі виконує переважно колористика, звукопис, формуючи образи, 

пов’язані з різними органами чуття, мікрообрази, за допомогою яких утілено 

естетичне ставлення до зображуваного. Учні об’єдналися у творчі групи, кожна 

з яких відшукала імпресії, які спричинили депресивний або спокійний, або 

оптимістичний настрої головного героя, і проаналізувала художні засоби, 

завдяки яким естетизовано його враження. 

Це утома митця, коли він відчуває, як життя безупинно й невблаганно 

накочується на нього, ніби хвиля на берег. Коли чуже існування входить у його 

особисте, як повітря крізь вікна й двері, як притоки води в річку, з такою ж 

силою й закономірністю. Громадський обов’язок, люди та їхні страждання 

виснажують головного героя, який порівнює свій внутрішній світ із «заїздом, де 

вічно товчуться оті створіння, кричать, метушаться і смітять» [221, с. 42]. А він 

прагне чистоти й спокою. 

Митця втомлює приреченість чути чужий біль, турбує несамовитий крик 

життя й смерті ворогів і друзів, сторонніх і близьких, котрі лишають у його 
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душі «сліди своїх підошов», а в серце, як до власного сховку, складають свої 

надії, гнів і страждання або криваву жорстокість. 

Це велика тиша, яку здатний відчути митець, почувши кування зозулі. 

Тиша виповнила ввесь простір двору, зачаїлась у деревах, залягла по глибоких 

блакитних просторах. Тільки калатання власного серця видавало присутність 

людини в цій природній гармонії, а відтак спричинило почуття 

сором’язливості. 

Зрештою, це враження від природи, які зцілюють митця й повертають 

йому сили для боротьби. Дивує, захоплює його спроможність почути дивний 

гомін поля, шелест пересипання зерна в кожній стеблині, покошланий шум 

колосистої хвилі тощо, побачити білу піну гречок, збиту крилами бджіл, 

відчути запахи поля, а ще – наповнити своє єство сонцем, зцілитися його 

життєдайною силою, що означає впустити у своє серце добро, надію, світло, 

настрої щирої радості буття. 

Пропонуємо розглянути картини О. Мурашка та М. Бурачека. Звертаємо 

увагу старшокласників на імпресіоністичну техніку: фіксування миттєвих 

вражень; настроєвість; мерехтіння світла, гру відтінків кольорів; 

фрагментарність і розмитість; оптимістичний настрій тощо. 

Розглядаючи картини О. Мурашка, процитуємо відгук його дядька, який 

занотував у щоденнику: «Сашко показує свої роботи. Гонитва за силою сонця, 

за плямами – цікаво» [474, с. 122]. Особливого значення набуває картина 

«Сонячні плями», де зображено Жоржа й Олександру Мурашків. Картина «На 

кормі» передає колорит яскравих фіолетових, синіх і зелених кольорів, немов 

пронизаних повітрям і сяйвом сонячного світла. На кормі веслує юнак Жорж 

Мурашко – двоюрідний брат художника, а за човном мерехтить водяне плесо, 

граючи тінями віддзеркалених у ньому дерев. Готуючи до видання альбом робіт 

О. Мурашка, мистецтвознавець Л. Членова відзначила «глибоке розуміння 

рефлексів повітряного середовища й органічного зв’язку постатей із пейзажем», 

«інтенсивне колірне рішення», «гру сонячних плям» [474, с. 123]. Зауважимо, 
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що нюансування світлотіней, взаємопроникнення барв притаманні й 

літературним творам М. Коцюбинського. Порівняння імпресіоністичного 

живопису та літературних імпресій можна продовжити, організувавши 

мистецьку вітальню: «Пленер українських імпресіоністів». 

Під час вивчення імпресіонізму доречно прослуховувати музику 

К. Дебюссі. Музичні п’єси «Вітер на рівнині», «Сади під дощем», «Що бачив 

західний вітер», «Відображення у воді», ноктюрн «Хмари», симфонічні ескізи 

«Море» композитор створював під враженнями від спостережень пейзажів, 

їхньої мінливої краси. Навіть назви його творів асоціюються з імпресіями. Цій 

музиці притаманні сугестія, витончена ліричність, вишукана колористичність, 

сповнена динамічності, гри півтонів, емоцій. Звернення до музичних 

фрагментів-імпресій під час вивчення літературного імпресіонізму допоможе 

старшокласникам перенестися у світ витонченого чуттєвого спостереження. 

М. Євшан стверджував: «У творах Коцюбинського багато світла, 

широкого, вільного простору. З його творів можна навчитися любити життя, 

природу і людей. І се великий, внутрішній зміст його творчості. Він життя 

бачить таким, яким воно єсть, і не скриває картин нужди, горя та упадку 

чоловіка. Але понад тим всім багато сонця, буйна природа, радість живого 

сотворіння. Коцюбинський солідаризується з тою радістю і співає хвалу 

життю» [147, с. 475]. Тому під час вивчення новели «Intermezzo» акцентуємо 

увагу на вивершенні в ній катарсису, що переживає виснажений митець, 

перебуваючи сам на сам із природою. Її краса, досконалість має здатність 

духовно зцілювати людину, гармонізувати внутрішній світ, пробуджувати 

любов до життя. 

Осмислюючи вияв імпресіонізму у творах М. Коцюбинського, 

О. Мурашка та М. Бурачека, сформулюємо визначення напряму й вирізнимо 

його провідні риси: 

- Нотування вражень є стильовою домінантою імпресіонізму, що 

впливає на формальні та змістові риси літературних творів цього напряму. 
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- Імпресіонізму притаманні короткі жанрові форми, зокрема 

розвивається лірико-психологічна новела з акцентуванням на внутрішньому 

світі особистості, її настроях. 

- Відтворення яскравих миттєвостей життя. 

- Життєствердний оптимістичний пафос імпресіоністичної солярності. 

Нюансування почуттів. 

- Культ краси природи. Пленерність зображення. 

- Імпресіоністичний герой вразливий, має виняткову витонченість 

сприйняття. 

- Фрагментарність, незавершеність, розмитість, колористичність 

художнього мовлення. 

Формулюючи поняття «імпресіонізм», пропонуємо старшокласникам 

скласти сенкани. Подаємо учнівські приклади: 

Михайло Коцюбинський 

Вразливий, ліричний 

Переживає, створює настрій 

Шанувальник краси природи й миттєвих вражень 

Сонцепоклонник 

Імпресіонізм 

Гранично чутливий, оптимістичний 

Спостерігає, відчуває, виражає 

Культ краси, яскравої миті 

Враження 

Під час вивчення специфіки художнього відтворення миттєвих вражень у 

старшокласників формуються уявлення про імпресіонізм, що поглиблюються в 

процесі аналізу інших творів, позначених рисами цього напряму. Наприклад, 

миттєвість у висвітленні подій, динамічність, напруженість, фрагментарність та 

мозаїчність художньо-композиційної структури характерна для повісті 

М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». Вивчення цього твору варто 
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супроводжувати переглядом однойменного кінофільму С. Параджанова, на 

чому вже наголошувалося в методиці викладання літератури. Продовжуючи 

напрацьовувати можливості такої інтеграції, пропонуємо звернути увагу на 

маркери імпресіонізму в екранізації, а саме на пейзажність і колористичність 

окремих кіноновел. Прокоментуємо з учнями домінування блакитного кольору 

та молодої зелені в новелі «Іван та Марічка», що асоціюється з чистотою 

помислів і дій дітей, які, незважаючи на ворогування їхніх родів, були 

нерозлучні; або чорно-білу частину фільму «Самотність», що її переживає Іван, 

утративши назавжди Марічку, а разом із нею й можливість бачити і сприймати 

світ у всій його різнобарвності та різноманітності. Порівняємо настроєвість цих 

двох новел у повісті й кінофільмі. 

Засвоївши естетику імпресіонізму, старшокласники впізнають його риси 

у творчості П. Тичини. Недаремно М. Коцюбинського й П. Тичину називали 

великими сонцепоклонниками, тобто саме так, як вони себе відчували, – 

життєлюбами й оптимістами. На підтвердження процитуємо думку 

Я. Поліщука: «Символ сонця – це не тільки ключ до розуміння естетичного 

ідеалу. Це також метафора творчості як найвищого призначення людини» [356, 

с. 170]. Продекламуємо поетичні рядки П. Тичини, які виражають його життєве 

й творче кредо: 

О, я не невільник, 

Я ваш беззаконник. 

Я – сонцеприхильник, 

Я – вогнепоклонник. 

<…> 

Я ранок стрічаю, 

Мов друга: «Йди, світлий!» 

Я всіх розквітчаю, 

І сам я розквітлий. 
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Старшокласники помічають у творчості імпресіоністів витонченість 

їхнього світовідчуття, здатність у сірій буденщині побачити яскраві кольори й 

почути неповторну музику. Письменники досягали звуконаслідувальних ефектів 

завдяки асонансам, алітераціям, ономатопеї, які легко помітити в ритмах і 

фонічній організації художнього мовлення. Конструювання словесного образу, 

викликаного враженнями, забезпечувалося синестезією, нарощуванням 

асоціативних рядів, насамперед – звукових та візуальних. Пояснюємо це тим, що 

П. Тичина, який мав дивовижну властивість сприймати звуки через барви, а 

барви записувати нотами, був наділений вродженим рідкісним хистом мислити 

музичними й колористичними образами. Розповідаючи учням про поета, 

процитуємо його нотатки зі щоденника: «Гудок паровоза… Він мені видається 

увесь жовтавого кольору… Отже, гудок паровоза – м’якість і рахманність у 

кольорі, а зате холоднуватий і приречений у своїй тембровій ідеї. Найбільш 

нецікавим мені здається таке поєднання тонів паровозного гудка: соль – сі, ре – 

до, до – мі, до – фа… В ньому звучить оте тісне сусідство кольорів – синього, 

червоного й білого – сусідство не лише тісне, а й глухе, безперспективне» [410, 

с. 13]. 

Розповідаючи про майстерність П. Тичини створювати візуальні та 

звукові образи на вступному уроці вивчення монографічної теми за творчістю 

поета, пропонуємо процитувати вірші з циклу «Енгармонійне» («Вітер», 

«Дощ», «Туман»). Не озвучуючи назв цих поезій, скеровуємо старшокласників 

розгадати й назвати опоетизовані автором явища природи, використавши як 

підказку ритм і характер образності творів. 

Модель вивчення імпресіонізму відображена на рис. 4.2.1. 

Особливого акцентування в пропонованій методиці потребує 

життєствердний оптимізм імпресіоністичної естетики. Любити життя, бачити 

його у світлих, святкових барвах, прагнути відчути гармонію внутрішнього й 

навколишнього світу, знаходити в собі сили для духовного оновлення у кризові 

моменти – гідний приклад для виховання молоді. 
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Рис. 4.2.1 Методична модель вивчення імпресіонізму 
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4.2.2. «Трагедія душі, вистраждана в слові»: вивчення експресіонізму 

Ознайомлення з експресіонізмом передбачене шкільними програмами з 

української літератури під час вивчення в 10 класі новели В. Стефаника 

«Камінний хрест» – одного зі знакових, репрезентативних творів цього стилю у 

вітчизняному мистецтві слова. На шпальтах науково-методичних видань, 

зокрема в публікаціях М. Токарик, Р. Чопика, Л. Фісунової [415; 440; 446] та 

ін., розглядається творчість В. Стефаника в зіставленні з картинами 

європейських художників В. Ван Ґоґа, П. Ґоґена, Е. Мунка. Популярність цього 

методичного прийому пояснюється органічністю порівняння рис світобачення 

й манери художнього відтворення дійсності митців, естетична мета яких 

засновувалася на силі вираження емоційних поривів. 

Поглибити емоційне й інтелектуальне реагування старшокласників під 

час сприймання експресіоністичних образів і смислів допоможе українське 

поетичне кіно, візуалізуючи те, що уважним читачем новели осягалося лише 

завдяки творчій уяві. Звертаємо увагу, що кінофільм «Камінний хрест», 

створений 1968 року на Київській кіностудії імені О. Довженка режисером 

Л. Осикою та оператором В. Квасом, не став калькованою екранізацією 

художнього тексту. Самоцінні мистецькі твори письменника й творчої 

знімальної групи споріднені на рівні світовідчуття: стилістика фільму, як і 

Стефаникових новел, експресивна. Кінофільм змонтовано за мотивами двох 

новел В. Стефаника «Камінний хрест» та «Злодій», що розширює його зміст. 

Тому до уроку готуємо відеофрагменти з кінофільму: тяжка праця Івана Дідуха 

на пагорбі та його прощання з рідною хатою й односельцями. Також 

пропонуємо учням виконати випереджальні завдання: розкрити в 

повідомленнях історію створення кінофільму Л. Осики «Камінний хрест» та 

знайти відгуки про нього кінокритиків. 

Мотивуючи важливість здійснення стильового аналізу новели 

В. Стефаника «Камінний хрест», забезпечимо готовність до осмисленого 

емоційного сприйняття твору, пробудження інтересу до вивчення нового 



317 

літературного напряму. Процитуємо на цьому етапі думки В. Стефаника, 

розмисли й оцінки критиків, що дають можливість уявити експресіоністичність 

творчої манери письменника. 

І. Франко: «…ті трагедії й драми, які малює Стефаник <…> – се трагедії 

душі, конфлікти та драми, що можуть mutatis mutandis повторитися в душі 

кожного чоловіка, і, власне, в тім лежить їх велика сугестивна сила, їх 

потрясаючий вплив на душу читача» [67, с. 63]. 

Леся Українка: «Дійсно, у нього переважають темні фарби <…>. Двома-

трьома швидкими штрихами він незвичайно яскраво зображує нам цілі драми і, 

завдяки тому, що всі ці нариси мають загальний тон, вони, даючи нам одну 

спільну картину життя сільського люду, показують колективну душу його» [67, 

с. 49]. 

Т. Мелень: «Коли читаємо поеми Стефаника, то перед нашими очима 

пересувається ціла трагедія мужицького життя. Біль, туга, розпука, резиґнація, 

– та страшна, трогаюча до глибини музика нервів хлопських, потім та п’яна, 

безнадійна рішучість, з якою хлоп поповнює найбільший злочин, або 

зрезигнований продає майно і їде далеко за море, їде без надії на луччу долю. 

Але серед того понурого голосу зойків і плачу прогомонюють часом також 

веселі окрики правдивої радості і чарівні, тихі, несмілі, то знов могучі і 

бурхливі звуки гарячої любові родичів для дітей. І якраз ті шляхетні, щирі 

почування мужика, ті прояви простої, але в своїй простоті і силі чистої любові 

<…>, – все те є причиною, що оповідання Стефаника роблять на нас враження 

гордої, свідомої себе певності і сили» [67, с. 57]. 

Ю. Яворський: «Низка скороминущих настроїв і простих, буденних 

сценок. Але скільки в них живої душі, скільки справжнього, пекучого життя! 

<…> Це міг написати тільки мужик, тільки щирий мужицький син. З 

нестертими мозолями на руках, з неспокутуваними ранами в серці. Міг 

написати тільки живий нерв цієї чорноземної сили. Писати всією жовчю і 

кров’ю своєї рідної халупи» [67, с. 44]. 
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Д. Лукіянович: «…гомінке слово перемінилося в стріли та свист куль: у 

“Синах” експресія досягає можливих меж сили» [67, с. 84]. 

В. Морачевський: «У Стефаника була вразлива душа. Відчув у якійсь мірі 

кожну сльозу, що по загорілому обличчі котиться, полічив кожне зітхання, 

кожне схлипування з грудей вирване, кожну радісну чи іронічну усмішку. Знав, 

що життя – це праця, злидні, кривда. Життя простої людини письменник знав 

досконало й глибоко» [395, с. 294]. 

В. Стефаник украй емоційно сприймав світ у всій його трагічності, 

болісно переживав біду селян, які потрапили в прірву злиднів, безпросвітності, 

знедуховлення. Він не раз звірявся друзям: «Я люблю мужиків за їх тисячлітну, 

тєжку історію, за культуру, що витворила з них людей, котрі смерти не бояться. 

За тото, що вони є, хоч пройшли над ними бурі світові і повалили народи і 

культури. Є що любити і до кого прихилитися. За них я буду писати і про них» 

[397, с. 153]. Культурно-освітній діяч Г. Гринчишин схарактеризував 

письменника як «мужицького санітета, що йде за тою працьовитою селянською 

армією, гоїть її рани, перев’язує їх і втишує біль» [67, с. 112], а стиль його 

творчості означив промовистою метафорою: «Виточив Стефаник нашу біду на 

перли в своїм серці і скупав їх у нашій крові, і вийшли мистецькі твори з-під 

його пера, як криваві перли» [67, с. 112]. 

На цьому етапі слід поставити проблемне запитання, що сприятиме 

мотивації вивчення нового напряму й відповідному йому індивідуальному 

стилю: «Василь Стефаник писав про селян, люблячи безмежно свій народ, але 

чи був письменник прихильником реалістичної традиції?» Аналіз новели 

«Камінний хрест» із визначенням стильових особливостей через міжмистецькі 

асоціації забезпечить розуміння учнями поняття «експресіонізм». 

Стильові ознаки творчості В. Стефаника спочатку вивчаємо на рівні теми 

та її психологічного розкриття. Проблему еміграції письменник переживав 

болісно, натягнутим струною нервом, як і все, про що він писав: «Вижу їх як 

дубів, тих мужиків, що їх вода підмиває, корінь підмулює, вижу, як хитаються, 
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як падуть, як їх пхають на жалізниці і везуть як дерево на опал. Чую їх біль, всі 

ті нитки, що рвуться між їх серцем і селом, і мені рвуться, чую їх жаль і муку» 

[397, с. 180]. Глибокий психологізм Стефаникового стилю відзначив уже 

І. Франко, вирізняючи його з-поміж молодшого покоління літераторів, для яких 

«головна річ – людська душа, її стан, її рухи в таких чи інших обставинах, усі ті 

світла й тіні, які вона викидає на ціле своє окруження залежно від того, чи вона 

весела, чи вона сумна. <…> вони, так сказати, відразу засідають у душі своїх 

героїв і нею, мов магічною лампою, освічують усе окруження. Властиво, те 

окруження само собою їм мало інтересне, і вони звертають на нього увагу лиш 

тоді й оскільки, коли й оскільки на нього падуть чуттєві рефлекси тої душі, яку 

вони беруться малювати» [67, с. 61]. 

У новелі «Камінний хрест» розкривається тяжка драма селянина-трударя, 

якого невблаганне життя жене з батьківщини до Канади. Генетичний зв’язок 

його з рідною землею, з народом настільки сильний, що еміграція асоціюється з 

духовною втратою, навіть смертю. Звертаємо увагу старшокласників на цю 

трагічну подію, яка є композиційним центром новели. Щоб учні зрозуміли 

трагізм еміграції Івана Дідуха, необхідно наголосити на його єдності з землею, 

яку успадкував від батька, на якій тяжко працював із молодих літ, хоч і мав 

лише «букату горба щонайвищого і щонайгіршого над усе сільське поле» [395, 

с. 36].  

На цьому етапі доречним буде перегляд початку кінофільму «Камінний 

хрест», який легко порівняти з першою частиною (експозицією) літературного 

твору. Зауважимо, що Я. Ґазда назвав роботу оператора В. Кваса «суворою, 

графічною фотографією» [355, с. 14], де на тлі меланхолійних пейзажів 

кам’янистої землі вирізняється вражаючий людський портрет Івана Дідуха. 

«Квас, – за словами кінокритика, – осягнув інтелектуальне мистецтво 

сполучення у пластичних формах жорстокості й ліризму, документального 

спостереження з поезією» [355, с. 14]. 
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Після перегляду старшокласник виголошує повідомлення про історію 

створення кінофільму, який знімався на Прикарпатті, на тих русівських горбах, 

серед яких був клапоть землі, щедро удобрений працею Івана Дідуха. Крім 

десяти професійних акторів, дійових осіб зіграли жителі села, що надало 

фільму ознак автентичності, максимально наблизило його до минулої дійсності, 

відтвореної з вражаючою емоційністю в новелах В. Стефаника. 

Далі проводимо бесіду з акцентуванням уваги на способах зображення 

головного героя Івана Дідуха в літературному творі та кінофільмі. Скупі радість 

і щастя в житті головного героя живилися єдністю з рідною землею, родиною, 

односельцями. Як справжній хлібороб, він любив працювати, близьким для 

нього став навіть кам’янистий горб, на якому мав свою частку землі. Не 

зважаючи на те, що прототипом Івана був знайомий письменника, русівський 

селянин Штефан Дідух, його прізвище в літературному творі є глибоко 

символічним. За українською міфологією, у дідуху (святковому обрядовому 

снопі) живуть дух поля, дух бога Сонця та душі померлих предків, які 

оберігають земне життя [79, с. 154]. Така споріднена одухотвореність Івана 

Дідуха безперечна, бо розрив цих духовних зв’язків для літературного героя 

подібний до смерті. Говорячи з дружиною про Канаду, Іван показує їй через 

вікно могилу й говорить: «Аді, видиш, де твоя дорога та й твоя Канада?» [395, 

с. 40]. Перед дорогою, як востаннє, Дідух хоче тричі «віпрощатися на смерть» із 

нею на очах у людей. 

Експресивно наснаженим є прощання Івана Дідуха з односельцями. 

Аналізуючи новелу, наголосимо, що омертвіння душі людини, яка розриває 

віковічну єдність зі своїм краєм, народом, традиціями, у В. Стефаника 

асоціюється з каменем: «То як часом якась долішня хвиля викарбутить великий 

камінь із води і покладе його на берег, то той камінь стоїть на березі тяжкий і 

бездушний. Сонце лупає з нього черепочки давнього намулу і малює по нім 

маленькі фосфоричні звізди. Блимає той камінь мертвими блисками, відбитими 

від сходу і заходу сонця, і кам’яними очима своїми глядить на живу воду і 
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сумує, що не гнітить його тягар води, як гнітив від віків. Глядить із берега на 

воду, як на утрачене щастя. Отак Іван дивився на людей, як той камінь на воду» 

[395, с. 38]. 

Розглядаючи образ головного героя, важливо звернути увагу учнів на те, 

як автор зобразив Івана, уподібнюючи його то до горба («переломаний», 

«велетень, схилений у поясі»), то до коня («потряс сивим волоссям, як гривою, 

кованою зі сталевих ниток», «заскреготав зубами, як жорнами»). У кожному 

мускулі Івана відчутно довголітню працю, що робила його сильним і водночас 

виснажувала («Я ціле житє лиш роб, та й роб, та й роб!», «Я зробок – ціле тіло 

мозиль»). Зовнішня грубість, незугарність, каліцтво Івана Дідуха різко 

контрастує з ліризмом його почуттів, високою духовністю, символічно 

відтвореною в художньому тексті: «Одна сльоза котилася по лиці, як перла по 

скалі» [395, с. 42]. 

Знаковим у новелі «Камінний хрест» є образ пісні, яку співали Іван та 

Михайло: «Той спів, що його не раз чути на весіллях, як старі хлопи доберуть 

охоти і заведуть стародавніх співанок. Слова співу йдуть через старе горло з 

перешкодами, як коли би не лиш на руках у них, але і в горлі мозилі 

понаростали. Ідуть слова тих співанок, як жовте осіннє листя, що ним вітер 

гонить по замерзлій землі, а воно раз на раз зупиняється на кожнім ярочку і 

дрожить подертими берегами, як перед смертю» [395, с. 43]. Пропонуємо 

старшокласникам установити різновид і витлумачити значення цього 

художнього прийому. 

Наступним етапом засвоєння напряму має стати теоретико-літературний, 

завданнями якого є систематизація й формулювання поняття «експресіонізм» з 

окресленням конститутивних рис літературного напряму та його національних 

особливостей, забезпечення успішного засвоєння старшокласниками базових 

знань про стиль і оперування ними. На цьому етапі важливо нагадати 

проблемне запитання (Чи був В. Стефаник прихильником реалістичної 

традиції?) й запропонувати дати на нього відповідь. Підсумовуючи 



322 

висловлювання учнів, процитуємо думку літературознавця Р. Чопика: 

«Творчість Стефаника – сила, а точніше, сила виразу, експресії художнього 

слова» [440, с. 2], – тож недаремно естетика експресіонізму стала одним із 

найважливіших ключів до прочитання новели «Камінний хрест». Звичайно ж, 

подібно до інших талановитих модерністів, В. Стефаник синтезує у творчості 

стильові тенденції символізму, імпресіонізму, неореалізму, проте експресія в 

художньому відтворенні образу світу письменником є домінантою. Отож 

візуалізація стильових особливостей творчої манери В. Стефаника переглядом 

епізодів із кінофільму «Камінний хрест» допоможе учням засвоїти значення 

поняття «експресіонізм», що походить від лат. «expressio» (вираження), й 

усвідомити основне завдання експресіоністів, що полягає «у вираженні 

незримого через зриме, внутрішнього через зовнішнє, у збагаченні 

усвідомленого пізнання інтуїтивним» [348, с. 305]. 

Ілюстрацією рис нового напряму можуть стати картини українського 

художника-експресіоніста О. Новаківського, зокрема «Володар гір», «Гора 

Грегіт», «Космач», «У задумі» та ін. добре ілюструватимуть не тільки 

колоритну гуцульську природу, а й експресіоністичну техніку зображення, 

вивершуючи узагальнений характер образів. В етюді «Гора Грегіт» відтворено 

гірський пейзаж: стрімка річка, темні смереки, за якими на тлі світлої блакиті 

неба контрастує моноліт шпилю гори. Звичайний карпатський краєвид під 

пензлем експресіоніста набуває оригінальності: «Картина бурлить внутрішньою 

силою, що створює враження, немов гора дрижить і дійсно “грегоче”. 

Художник вкладає велику емоційну силу в пружний, неспокійно-протяжний, 

насичений до великої кольорової звучності живописний мазок» [338, с. 24]. 

Також у доробку О. Новаківського є чимало автопортретів і портретів, у яких 

яскраво виражено задуму, смуток, здивування, тобто емоції, що допомагають 

збагнути глибину людської душі. Ця прикмета також єднає літературну та 

малярську експресію на рівні стилю, тому її актуалізація можлива й слушна на 

уроці літератури. 
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Спостерігаючи новий для учнів стиль у художніх творах, визначаємо 

разом із ними його провідні риси: 

- Потужне емоційне вираження – домінанта стилю. 

- Художнє відтворення гострого відчуття несправедливості у світі. 

- Поєднання у творах буденщини, побутовості та ліризму душі. 

- Твори сповнені драматизму, трагічного пафосу. 

- Краса в силі духовного вираження емоцій. 

- Емоційно-чуттєвий герой у момент найвищої напруги духовних сил. 

- Імпульсивність, сконцентрованість, «нервова» емоційність 

художнього мовлення. 

Наведемо приклад сенкану, створеного старшокласниками: 

Експресіонізм 

Нервово-емоційний, трагічний 

Виражає, приголомшує, драматизує 

«Сумна дійсність, оздоблена золотом найправдивішої поезії» 

Вираження 

Підсумовуючи вивчення твору в контексті експресіонізму, важливо 

закцентувати аксіологічний аспект: В. Стефаник глибоко переживав трагедії 

своїх героїв і «зливався з ними до того ступеня, що писав не про них, а про 

себе» [67, с. 9]. В одному з його листів є промовисте звернення до українців: 

«…стою на вуглі своєї хати і простягаю до Вас руки» [67, с. 94]. Коли стоїш «на 

вуглі» Стефаникової хати (нині це літературно-меморіальний музей 

письменника в селі Русові) і вдивляєшся в правдиву, незрівняну красу Покуття, 

десь там на горі, неподалік від дороги, видніється яскраво-блакитний камінний 

хрест. Він немовби і є тим незримим зв’язком, що єднає землю з небом, а душу 

з вічністю. 

Знання про експресіонізм поглиблюємо на уроках літератури в 11 класі. 

Експресіоністичні орієнтири допоможуть старшокласникам відчути в 

стильовому синтезі імпресіонізму, символізму, неоромантизму творчості 
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П. Тичини надпотужну енергетику ліричного героя, збуреність його душі, 

драматизм переживань за долю України й українців, а ще експресивність, 

емоційну концентрацію образів «горобиної ночі», «шляхів у крові», 

«незриданних сліз», «тьми», «дощу» («Одчиняйте двері…»), «кривавої дороги» 

(«Пам’яті тридцяти»), які є вираженням трагедії, спричиненої жорстокими 

революційними подіями та їхніми неочікуваними наслідками, передусім 

придушенням національного відродження. 

Розуміння естетики експресіонізму важливе для глибокого сприйняття 

драматургії М. Куліша. Створюючи експресіоністичний театр, Лесь Курбас 

наголошував: «Потрібно знати закони сприйняття: потрясіння – спочинок! 

Вдарити – і дати спочити. Точніше: наміритися, замахнутися й вдарити, а потім 

дати спочити – розжувати, щоб уклалося, перетравилося. Потім знов ударити» 

[235, с. 585]. Саме на таких мистецьких засадах викрешується цілий 

калейдоскоп емоцій у п’єсі М. Куліша «Мина Мазайло», що доречно 

інсценізувати, використовуючи можливості позакласної роботи. Автор виражає 

емоційне зіткнення персонажів: Мини Мазайла – перевертня, малороса-

кар’єриста, який чинить опір українізації; тьоті Моті з Курська, яка агресивно 

обстоює русифікацію; Мокія – молодого українського патріота, який пропагує 

національні погляди, удаючись до крайнощів; дядька Тараса з Києва – 

«експерта з українського питання». У «філологічній комедії» М. Куліш 

сатирично-експресивно зобразив «катастрофу», зумовлену активізацією 

російського шовінізму, підступністю московської політики щодо українізації. 

Автор зміг передбачити навіть трагедію винищення мільйонів українців, що 

сталася через кілька років після прем’єри вистави. Натяк на неї відчувається в 

словах дядька Тараса: «Їхня українізація – це спосіб виявити всіх нас, українців, 

а тоді знищити разом, щоб і духу не було» [233, с. 65]. Пропонуємо 

старшокласникам звернути увагу на експресивно наснажені репліки дійових 

осіб, співвіднесені автором у ремарці з «шаблями» [233, с. 61]. Недаремно 

Ю. Лавріненко відзначив, що «багатогранне Кулішеве слово раз у раз 
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розривається, мов бомба, зрушуючи дію на сцені» [434, с. 629]. Лаконічні, але 

місткі ремарки дають змогу уявити емоційне напруження героїв, їхню здатність 

напрочуд різноманітно виражати свої почуття: «мало не плачучи з радості», «з 

радісним гнівом», «нервово», «погрозливо», «зворушено», «піднесено», 

«зраділо», «цілком щиро», «наливаючись гнівом», «хвилюючись напружено», 

«очманіло», «злісно», «глухо», «щиро з болем», «з натиском», «як навіжений», 

«у нестямі», «переможно вигукуючи», або таким чином: «раптом у розпач 

вдався», «старанно, аж жили напнулись», «забриніло в грудях», «прикусила 

язика, аж позеленіла», «ходила Наполеоном», «стрепенувся, аж підскочив»; 

«звівся, як дракон», «не витримав», «спалахнув», «жахнулася», «зраділа», 

«образилась», «розгубилась» тощо. 

Одним з етапів вивчення експресіонізму є дослідження стилю творів 

О. Довженка, про що мовилося в підрозділі 3.1.4. Модель вивчення 

експресіонізму відображена на рис. 4.2.2. 

Акцентування стильової домінанти експресіонізму, особливо 

максимальної концентрації сили художнього вираження емоцій, допоможе 

старшокласникам глибоко усвідомити духовний злам, особистісну трагедію 

Івана Дідуха, омертвіння душі людини, яка розриває віковічну єдність із рідною 

землею, народом; відчути «експресію найдрібніших вібрацій душі» [470, с. 215] 

героя – внутрішню боротьбу, вагання, біль душі, біду селянина, що їх 

буквально «виточив» на «криваві перли» В. Стефаник, пропустивши крізь своє 

серце в новелі «Камінний хрест». Знання конститутивних рис експресіонізму 

сприятимуть усебічному осягненню учнями різностильової палітри поетичної 

творчості П. Тичини, драматургії М. Куліша, специфіки театру «Березіль» і 

режисерських постановок Леся Курбаса, кінофільмів і прози О. Довженка. 

Розуміння художньої експресії допоможе особистості пізнати себе, 

спричинятиме «катарсис її серця» [470, с. 213], пережитий від колосальних 

людських емоцій і почуттів, мистецьки відтворених експресіоністами. 
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Рис. 4.2.2 Методична модель вивчення експресіонізму 
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4.2.3. «В прекрасних симфоніях слова, повних таємного чару»: 

вивчення символізму 

Слова О. Луцького з передмови до альманаху «За красою» (Чернівці, 

1905), присвяченого О. Кобилянській, указують на майстерність митця 

утілювати «в прекрасних симфоніях слова, повних таємного чару» те, «що 

дасться поняти змислом, з тим, що можна тільки відчути» [265, с. 3]. 

Упорядник цього видання схарактеризував одну з провідних рис символізму, 

натякнувши на таємницю, яку доведеться дешифрувати читачеві. Цим і 

зумовлюється складність осмислення старшокласниками в шкільному вивченні 

української літератури художнього явища символізму та творів, які його 

репрезентують. Найменше піддаються поясненню таємничі смисли образів, 

породжених незвичними настроєвими асоціаціями, вибудуваних митцем 

інтуїтивно на основі переживань. Неготовність багатьох учнів зрозуміти й 

витлумачити символи спричинена невиробленістю їхнього образного мислення, 

тобто «асимволізмом» читацького сприйняття (за Р. Бартом). Екстрапольований 

із літературно-критичної думки термін «асимволізм» виразно демонструє 

конфлікт «між суб’єктом та символічною сферою» й «відсікання реальності від 

її символічних доповнень» [27, с. 391], перевагу факту під час сприймання 

художнього твору й неспроможність відчути його символічний потенціал, коли 

«людина накладає цензурну заборону на означник, оскільки переміщує Факт; 

вона відкидає можливість існування іншої сфери, сфери підсвідомого» [27, c. 391]. 

Щоб полегшити старшокласникам осягнення такого складного й 

водночас цікавого художнього явища, як символізм, слід сформувати в них 

уявлення про цей літературний напрям, планувати уроки відповідно до 

естетики його стилю. Із символізмом в українській літературі учні 

ознайомлюються в 10 класі на оглядовому уроці, присвяченому розвитку 

модернізму 10-х років ХХ століття. Вони з’ясовують естетичні засади творчості 

митців угруповання «Молода муза», до складу якого входили письменники 

М. Яцків, П. Карманський, В. Пачовський, Б. Лепкий, О. Луцький, 
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М. Рудницький, а також композитор С. Людкевич, скульптор М. Паращук, 

художник І. Северин та ін.; зауважують, що молодомузівці в річищі 

загальноєвропейського літературного руху, подібно до об’єднання «Молода 

Польща», розвивали символізм, декларуючи нові риси творчості. Речником 

об’єднання став О. Луцький, який у передмові до альманаху «За красою» 

обстоював прагнення бути «на сторожі великої і безсмертної ідеї Краси», 

відважно й безоглядно тримати «хоругов вічної і незглибимої Тайни», торувати 

«шлях, що провадить далеко поза тоті буденні межі» [265, с. 3], взірцем чого 

для символістів стала творчість О. Кобилянської. У статті «Молода Муза» 

автор наполягав на вивільненні «людського чуття в сфері письменства і 

філософії» [264], закликав взорувати на творчість Ф. Ніцше, Г. Ібсена, 

М. Метерлінка, Ш. Бодлера, «щоб всім ярко пригадалося те живе биття 

сучасного, надміру може вразливого людського серця <…>, всі його приюти 

там, де – хоч би в облаках нового містичного неба – могло воно найти своє 

тепло і спокій серед бурхливих днів» [264]. Поважаючи тяглість традицій 

реалізму й натуралізму, О. Луцький окреслив нові тенденції в мистецтві й 

застеріг: «…хто поза ідеєю не завважить сердечного почування, поза ясними 

станами свідомості – не добачить неясних, тих, що не плавають по плесі душі, 

але належать до її глибокого життя і є джерелом творчих видінь і інтуїції – той 

<…> до мети не дійде» [264]. 

Відповідно до чинної шкільної програми з української літератури поняття 

«символізм» вивчається в контексті творчості М. Вороного. Пам’ятаймо й про 

те, що «впливи символізму так чи інакше (у технічних прийомах чи на рівні 

змісту) позначились на творчості переважної більшості тогочасних 

письменників» [334, с. 68]. Тому визначення деяких ознак символізму у 

творчості з імпресіоністичною домінантою М. Коцюбинського, 

експресіоністичною – В. Стефаника, неоромантичною – О. Кобилянської та 

Лесі Українки не тільки дасть можливість старшокласникам зрозуміти складну, 
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багатогранну систему їхнього індивідуального стилю, а й стане міцним 

підґрунтям для усвідомлення естетики нового літературного напряму. 

У річищі імпресіонізму й символізму слід розглядати в шкільному курсі 

новелу М. Коцюбинського «Intermezzo». Важливо, щоб старшокласники 

відчули символічну наповненість образів, зв’язок літературного твору з 

музикою, а ще символізм імпресії, коли письменник перетинає межу 

звичайного споглядання довкілля і вдається до філософських розмірковувань у 

пошуках істини. У контексті символізму проаналізуємо з учнями повість «Тіні 

забутих предків», звертаючи увагу на містичність, що співіснує з реальним 

світом, подаючи людині різноманітні знаки долі, що вона має інтуїтивно 

відчути й осягнути. Недаремно головний герой твору сприймає в дитинстві світ 

ніби казку, що «повна чудес, таємнича, цікава й страшна» [221, с. 206], а потім 

час від часу цей казково-демонічний світ оприявнюється в образах щезника, 

мольфара, чугайстра, нявки. Історія кохання Івана й Марічки набуває 

символічної наповненості в сенсі усвідомлення самоцінності життя, а любові – 

як його найвищого духовного вияву. Глибоко символічним у повісті є образ 

«живого вогню», який захищає життя гуцулів «од всього лихого» [221, c. 217], 

немов та духовна сутність, порушення якої веде людину в демонічний світ зла: 

«Вони (ватаг зі спузарем. – Л. Н.) мусять чекати, аж згасне вогонь, той вогонь 

полонинський, що сам народився, неначе Бог, сам має й заснути. А коли їх вже 

не стало, на засмучену полонину приволіклась мара та й нипа по стаї й по 

загородах, чи не лишилось чого для неї» [221, с. 228]. Міфопоетична 

наповненість образу «живого вогню» стає старшокласникам зрозумілішою, 

коли аналізуємо його кінематографічний аналог у кінофільмі С. Параджанова 

«Тіні забутих предків», особливо в новелі «Самотність», де цей образ 

асоціюється із символом життя: як вогонь не можна згасити, так і життя мусить 

тривати. Притлумлюючи почуття втрати, Іван учиться коритися волі Божій, 

одружується з Палагною, господарює, хоч і відчуває духовну пустку, адже 

вогонь його душі згасає зі смертю Марічки. 
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Мотив фатуму долі, відповідно до естетики символізму, художньо втілила 

О. Кобилянська в повісті «Земля». В. Пахаренко слушно відзначив заглиблення 

письменниці «у філософську і навіть містичну царину», створення притчової 

атмосфери [348, с. 286], «наскрізну знаковість», «закодованість смислу» цього 

твору [348, с. 290]. Отож аналіз ключових символів повісті (передусім землі, 

ворожого лісу, теляти тощо) та дослідження низки символічних деталей на 

уроці сприятиме не тільки глибокому усвідомленню старшокласниками 

головних проблем твору (влади землі над людиною, неминучості долі), а й 

розвиватиме їхнє символомислення, уміння тлумачити знаки, що є містичними 

провісниками доленосних подій, спонукатиме відшукувати в осмисленому 

вищий духовний сенс життя. 

Рисами символізму позначена й драма-феєрія Лесі Українки «Лісова 

пісня». У цьому зв’язку старшокласникам пропонується дослідити 

символічність персонажів та фольклорну символіку твору; порівняти 

гармонійний, досконалий світ природи з примітивним, буденним світом 

людини; проаналізувати трагедію кохання Мавки та Лукаша, спричинену 

несумісністю мрії й дійсності, прекрасного й рутинного, ідеального й 

житейського, духовного початку й меркантильності людини; розкрити 

символічний потенціал любові – почуття, що всупереч трагізму має могутню 

перетворювальну силу, утверджуючи в людині потяг до прекрасного, 

пробуджуючи в ній високі духовні прагнення. 

Таким чином в учнів формується уявлення про символізм, що надалі 

поглиблюється на уроках вивчення творчості М. Вороного й Олександра Олеся. 

Декларацією однієї з провідних засад символізму, що обстоює звільнення від 

буденності й порив до трансцендентного, осягнення абсолютної істини й натяк 

на розгадку таємниці іншим, – можна вважати поетичні рядки М. Вороного з 

вірша «Іванові Франкові», на яких слід закцентувати увагу старшокласників: 

«Життя брудне, життя нікчемне / Забути і пізнать надземне, / Все неосяжне – 

обхопити, / Незрозуміле зрозуміти!» Поет прагне долучитися до ідеального, 
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вивільняючи духовний потенціал особистості: «Душа бажає скинуть пута, / Що 

в них здавен вона закута, / Бажає ширшого простору – / Схопитись і злетіти 

вгору…» Ось чому йому імпонує міф «про землю ту обітовану», діставшись 

якої, можна скинути «тягар життя» й наблизитися до божественного. У цій 

поезії актуалізується властиве символістському дискурсу емоційно-інтуїтивне 

пізнання світу, вміння дослухатися до голосу серця: «Чи все ж те розумом 

збагнути, / Що дасться серцеві відчути?» М. Вороний визнає нові риси 

творчості, «що не зносить рамок», застосовує в поезії синестезію, настроєвість, 

поліфонію смислів символу: «В ній всі краси кольори сяють, / В ній всі чуття і 

змисли грають!..». 

Засвоєнню рис символізму, репрезентованого творами М. Вороного, 

сприятиме прийом осмислення естетичних засад творчості поета з 

документальних джерел. Процитуємо найважливіші уривки з його нотаток, де 

увиразнюється музикальна інтенційність літературної творчості: «музика 

переважає образ» [83, с. 609]. М. Вороний відзначав, що досягає музикальності 

в поезії, використовуючи «всі головні метричні форми (хорей, ямб, дактиль, 

амфібрахій, анапест) у різних комбінаціях, дбаючи про різноманітність 

метричних і ритмічних засобів і дедалі про все більшу тонкість нюансів. 

Спершу не дбав про умисні алітерації, асонанс, ритмічні зміни – писав, як 

співав, далі став строгіше ставитись до техніки» [83, с. 605]. Крім того, поет 

оновив у літературі популярні музичні форми, зокрема октаву, тріолет, рондо, 

станси. Звертаємо увагу й на те, що ритм для М. Вороного – «найважливіша річ, 

завдяки йому найчуліший ліризм <…> підноситься на хвилях екстазу до 

імперативного пафосу» [83, с. 606]. Тому, розглядаючи програмові твори 

символістів, потрібно добирати завдання, які допомогли б учням відчути 

спорідненість літературного твору з музикою: аналізуємо жанрові форми, 

слухові образи, особливість ритмомелодики, використання алітерацій, 

асонансів, «ритмічну зв’язаність різних метрів», «комбіновані повтори», 

«затакти», «чіткі акорди», що замикають строфу, тощо. 
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Звертаємо увагу старшокласників, що в нотатках М. Вороний відзначив 

спорідненість своєї творчості із французьким письменством: «…школа 

парнасців і найбільше символістів французьких (П. Верлен головно) відбилась 

дуже виразно на характері моєї творчості» [83, с. 599]. Крім того, поет свідчить, 

що перечитав і осмислив твори Ш. Бодлера, Е. Вергарна, С. Малларме, 

М. Метерлінка, Ж. Мореаса, А. Рембо та ін. Із символістами українського 

митця зближувало «палке бажання віри для зневіреної і вже властиво безвірної 

душі» [83, с. 600], а ще – «естетика страждання» [83, с. 601]. Особливо, на його 

думку, вплив французької лірики відчутний у мініатюрах із циклу «Гротески» 

та у вірші «Інфанта» на рівні «засвоєння французької культури вірша, фасону, 

манери і привласнення цієї поетичної культури нашій мові, нашій версифікації» 

[83, с. 599]. Спорідненість творчості М. Вороного із французьким символізмом 

зумовлює необхідність компаративного підходу до вивчення творчості 

вітчизняного автора. До розв’язання методичного аспекту цієї проблеми 

зверталися А. Градовський (дослідження типологічних парадигм П. Верлен – 

М. Вороний, А. Рембо – М. Рильський [112, с. 230–235]), О. Ніколенко (урок 

компаративного аналізу французьких та українських символістів [328]) та ін. 

Естетичні засади творчості символістів доречно проілюструвати 

картинами зарубіжних художників (Ґ. Клімта, М. Чурльоніса та ін.) й 

українських (М. Жука, Ю. Михайлова). У цьому аспекті на особливу увагу 

заслуговує картина Ю. Михайлова «Музика зір», оскільки мотив «музики сфер» 

є спільним у живописі й літературі символізму. Розглядаючи символістський 

пейзаж українського художника, старшокласники зауважать, що світла й 

незбагненна таїна неба є хвилюючою темою для митця. Чотири самотні берізки, 

які застигли на окремих степових пагорбах, зображено на тлі численних 

яскравих зір, привабливих своїм таємничим чарівним світлом. Учитель може 

зазначити, що автор бачив ті дерева як «символ самотності, покинутості, суму, 

одірваності від народних мас нашої інтелігенції» [367, с. 149]. У тиху нічну 

пору художник мобілізує свої чуття й інтуїцію й, пильно вдивляючись у 
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нетлінну красу зоряного сяйва та вслухаючись в «урочисту пісню неба», 

«музику зір», намагається збагнути істину, встановити зв’язки між 

матеріальним та ідеальним, у глибинах світознання знайти відповідь на життєво 

важливі питання. 

Малярські образи-символи Ю. Михайлова суголосні з літературними. 

Художник, як і поети М. Вороний, Олександр Олесь, Б. Лепкий, прагнув 

поєднати у своїй творчості ідею Краси й Україну. Пропонуємо словеснику 

обрати одну-дві картини й проілюструвати цей творчий принцип на уроці 

вивчення символістської поезії. Розглянемо пейзаж «Чайка», де начебто 

зображено річку, але насправді сенс її глибший: «У спокійних водах, у мирному 

русі хмар, у шелестінні плавнів художник пізнає таємничу силу, що керує всією 

зміною явищ природи» [367, с.  156]. На цьому тлі споглядаємо політ 

волелюбного птаха, який символізує Україну: «Він летить над сивим Дніпром 

вільним льотом, розсікаючи пружними крилами повітря, ніби оглядаючи з 

висоти свого польоту красу своїх річок і земель» [367, с. 157]. Не менш цікавою 

щодо створення малярських символів є «Загублена слава». На картині з 

особливим відчуттям естетики кольорової гами природи змальовано краєвид 

запорозького степу – квітуче, запашне привілля. На узбіччі серед трави 

блищить коштовним камінням загублена гетьманська булава – символ не тільки 

влади, але й волі та слави, з якими в українців асоціюється Запорозька Січ. 

Мистецтвознавці впевнені, що завдяки майстерному зображенню степу, неба, 

дорогоцінної реліквії «художник викликає у глядача почуття високого 

патріотизму» [367, с. 142]. Складні роздуми про історію українського народу 

породжують малярські роботи митця із сонати-триптиха «Україна» та ін. 

Доволі промовиста картина Ю. Михайлова «Закуте мистецтво». Її 

демонстрація буде доречною на уроці, присвяченому вивченню модернізму  

20–30-х рр. ХХ ст. в 11 класі. Міцне дерево з численними гілками, зображене на 

картині, символізує мистецтво різних напрямів, течій, угруповань, що 

ланцюгом соцреалізму закуті в тісні лещата штучності й провінціалізму. Також 
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це дерево асоціюється з народом, з його давніми традиціями й паростками 

майбутнього розвитку, забезпеченого діяльністю інтелектуальної еліти, яку 

було жорстоко знищено людиноненависницькими репресіями. З огляду на 

багатозначність і різноплановість цей символ слугуватиме промовистою 

ілюстрацією одного з творчих принципів символістів, визначеного О. Луцьким 

у такий спосіб: «…не вільно замикати уст творцеві, коли він заговорить про те, 

що сердечною кров’ю або безкрайньою тугою в його душі заясніло» [264]. 

У методичній моделі передбачене емоційне сприйняття й осмислення 

літератури символізму в зіставленні з музикою й живописом М. Чурльоніса. 

Систематизуючи знання про символізм, учні визначають його риси: 

- Багатозначний символ, створений інтуїтивно, є домінантою стилю. 

- Синкретичні жанри (етюд, лірична драма тощо). 

- Утілюються рефлексії митців, мотиви казок, легенд, давні вірування. 

- Домінують песимістичні настрої. 

- Культ краси, породженої пошуком Ідеалу. 

- Сугестивний потенціал художнього слова, навіювання образів. 

- Художнє мовлення позначене музикальністю. 

Подаємо учнівські приклади сенканів: 

Символізм 

Містичний, таємничий 

Навіює, асоціює, натякає 

Невичерпне джерело смислів, асоціацій, значень 

Музика сфер 

Символізм 

Музичний, магічний 

Перетворює (ідеї на символ), прагне пізнати 

Про неясне говорить неясно 

Одвічна таємниця 

Модель вивчення символізму відображена на рис. 4.2.3.  
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Рис. 4.2.3 Методична модель вивчення символізму 
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Забезпечення розуміння учнями різноплановості художнього символу та 

ідеї, вираженої ним, зумовлює необхідність активізації інтуїції, розвитку 

символомислення, умінь установлювати асоціативні зв’язки. Це сприятиме 

формуванню символістичної літературної компетентності, що полягає в 

оволодінні учнями естетичним кодом символізму, у набутті вмінь розпізнавати 

символи, витлумачувати й поєднувати їх смисли, відчувати сугестивну магію 

художнього слова, його музикальність. Особливого значення в шкільному 

вивченні, на нашу думку, набуває аксіологічний аспект художньо-естетичної 

парадигми символізму, який полягає в пізнанні світу через художні символи, в 

утвердженні ідеї Краси, її всюдисущості й потужної всепереможної сили. 

 

4.2.4. «Ляпас громадському смаку» чи «семафор у майбутнє»?: 

вивчення футуризму 

Мало хто з наших сучасників замислюється над значенням слова 

«футуризм», а українські письменники-футуристи були впевнені, що саме вони 

– щасливі обранці долі – створюють літературу майбутнього. Чи є підстави 

називати футуризм новою естетикою доби? Ким були футуристи: зухвалими 

руйнівниками мистецтва чи будівничими мостів «в епоху аеро», «молодими 

авіаторами майбутнього»? Відповіді на ці запитання й мають знайти 

старшокласники під час вивчення української літератури початку ХХ століття. 

Шкільними програмами з української літератури передбачено вивчення 

футуризму в 11 класі на вступному уроці, коли пропонується розглянути 

стильове розмаїття мистецтва 1920-х рр. й основні літературні угруповання. У 

програмі рівнів стандарту й академічного визначено ще одну годину на 

вивчення літературного авангарду й поетичної творчості М. Семенка 

(«Бажання», «Місто», «Запрошення»). На цьому уроці допоможемо 

старшокласникам зрозуміти мистецькі експерименти поезії 1920-х, пошуковий 

характер, значення творчості відомого українського футуриста, 

схарактеризувати провідні мотиви, змістову новизну, спектр настроїв, ритміку 



337 

його віршів. Важливо, щоб учні не тільки усвідомили й запам’ятали складні 

теоретико-літературні поняття «авангард», «футуризм», «деструкція», а й 

змогли вільно оперувати ними в самостійній читацькій діяльності. 

Розповідаючи про М. Семенка, потрібно акцентувати футуристичні 

аспекти його творчості, процитувати важливі для розуміння нового стилю 

уривки з маніфестів поета. Учитель скаже, що виникнення українського 

літературного футуризму слушно пов’язують із появою поетичної збірки 

М. Семенка «Дерзання» (К., 1914) у супроводі з маніфестом автора. 

Футуристичній творчості поета сприяли враження, які він отримав під час 

навчання в Петербурзі: «Загальна атмосфера цього періоду в північній столиці 

була насиченою: лише протягом листопада – грудня 1913 р. тут відбулося 

близько двадцяти публічних футуристичних виступів, на яких читали свої вірші 

петербурзькі егофутуристи і московські будетляни і які зазвичай завершувалися 

бурхливими скандалами. Кльошовані штани, епатажна жовта кофта 

божевільного, редиска у петлицях сюртука, високий циліндр футуристів, – усе 

це викликало не тільки сміх і обурення обивателів, а й закономірне прагнення 

злитися з цим карнавалом, відкинувши численні табу, і вивернути світ 

навиворіт» [384, с. 6]. Вочевидь, М. Семенкові була близька атмосфера 

петербурзького богемного середовища. 

Відчуваючи потребу «перенести дивовижну рослину футуризму» [44, 

с. 63] в українську літературу, поет переїхав до Києва й створив футуристичне 

угруповання, до якого входили, крім нього, художники В. Семенко та 

П. Ковжун. Безумовно, російські футуристи О. Кручених, В. Маяковський, 

В. Хлєбніков – автори маніфесту «Ляпас громадському смаку» (1912), у якому 

висловлювався намір скинути О. Пушкіна, Ф. Достоєвського, Л. Толстого та 

інших класиків з «пароплава Сучасності», відіграли важливу роль у формуванні 

футуристичних поглядів М. Семенка, але поет їх не калькував. У передмові 

«Сам» до поетичної книжки «Дерзання» він, розігруючи боротьбу із 

забронзовілим у свідомості міщан Т. Шевченком, у різкій формі зрікається 
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класика: «Ти підносиш мені засмальцьованого “Кобзаря” й кажеш: ось моє 

мистецтво. Чоловіче, мені за тебе соромно… Ти підносиш мені заялозені 

мистецькі “ідеї”, й мене канудить. Чоловіче, мистецтво є щось таке, що тобі й 

не снилось. Я хочу тобі сказати, що де є культ, там немає мистецтва. А 

передовсім воно не боїться нападів. Навпаки. В нападах воно гартується. А ти 

вхопивсь за свого “Кобзаря”, від якого тхне дьогтем і салом, і думаєш, його 

захистить твоя пошана. Пошана твоя його вбила» [384, с. 435]. 

Сучасників М. Семенка обурили його гасла, особливо такі: «Як я можу 

шанувати тепер Шевченка, коли я бачу, що він є під моїми ногами?» [384, 

с. 435] та «Я палю свій “Кобзар”» [384, с. 436]. Спричинився нечуваний 

скандал, через який книжка футуриста не продавалася в книгарнях (про це 

йдеться в маніфесті «Pro domo sua»), її бойкотувала критика й узагалі ставила 

під сумнів творчий експеримент автора. Проте ніщо не завадило М. Семенкові 

й надалі залишатися незмінним лідером українського футуристичного руху. Це 

влучно підмітила літературознавець А. Біла: «…національний футуризм 

об’єднувала й цементувала воля однієї людини» [44, с. 37]. Невдовзі світ 

побачила ще одна збірка М. Семенка – «Кверофутуризм» (К., 1914). Її і так 

доволі промовиста назва («quero» – пошук) обґрунтована в однойменному 

маніфесті: «Кверо-футуризм в мистецтві проголошує красу шукання, 

динамічний лет. Ціль і здійсненнє в мистецтві у самім шуканні. Він відмовляє 

можливости закінчености й перестає бути мистецтвом там, де починається в 

ньому канон, культ задоволення й преклонення» [384, с. 266]. 

Навіть потрапивши на Далекий Схід 1914 року (як військовий 

телеграфіст), М. Семенко не зрікся футуризму. У його поезії з’явилися 

символістські відтінки, але це був «органічний сплав декадансної чутливості 

мінорного П’єро й футуристичної прямодухості, підкресленої все тими ж 

“банальними” реаліями» [44, с. 76]. Повернувшись в Україну, поет продовжує 

розробляти теоретичне підґрунтя футуризму, зокрема 1919 р. друкує маніфест 

«Мистецтво переходової доби» (під псевдонімом П. Мертвопетлюйко), а 
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1922 р. – «Пан-футуризм». У цих естетичних програмах нове мистецтво, 

проголошуючи руйнування канонів, деструкцію «в ім’я прийдешньої 

конструкції мистецтва» [384, с. 274], постає співмірним із революційними 

настроями доби: «Футуризм є напружений розмах, без суцільности й 

однорідности. Футуризм – то є лєґіон. Футуризм являє собою революцію, цеб-

то відштовхненнє від себе ґрунту й гарматні вибрики в повітрі (доки не 

створиться новий побут, який знищить футуризм, віднявши у нього повітрє)» 

[384, с. 271]. М. Семенко обґрунтовує засади панфутуризму («все-футуризм»): 

«Пан-футуристична система, охоплюючи всі “ізми”, вважаючи їх частковими 

елементами єдиного організму, завдяки цьому стає узагальнюючою теорією. 

Під кутом зору пан-футуризму всі “ізми” в цілому є всезагальним процесом 

деструкції, практичне завдання якої – ліквідація старого мистецтва і на 

фундаменті первинних елементів побудови інших видів “мистецтва”, інших їх 

угруповань» [384, с. 273–274].  

Письменник брав участь у створенні угруповання «Фламінго» (1919). У 

результаті його активної діяльності 1920 р. у Харкові було засновано «Ударну 

групу поетів-футуристів», до якої прилучилися В. Еллан-Блакитний, Юліан 

Шпол та ін., а в Києві – «Комкосмос», куди входили О. Слісаренко, Ґео 

Шкурупій, М. Терещенко. У 1921 р. М. Семенко на основі цих мистецьких груп 

створив у Києві досить численну «Асоціацію панфутуристів» (Аспанфут), 

учасниками якої стали понад 35 осіб, зокрема – Я. Савченко, Ю. Яновський, 

М. Бажан, М. Ірчан та ін. Об’єднавшись 1924 р. із «Березолем», угруповання 

змінило назву на «Асоціацію Комункульту» й зробилося більш 

представницьким. Програмними виданнями футуристів були «Семафор у 

майбутнє» (1922), «Жовтневий збірник панфутуристів» (1923), «Гонг 

Комункульту» (1924). Ґрунтовні теоретичні положення, практика митців дають 

А. Білій підстави стверджувати, що «в 1921–1922 роках футуризм був не тільки 

сформованим напрямом в українській радянській літературі (поруч із 
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символізмом)», але й «повноцінним і живим літературним дискурсом» [384, 

с. 12]. 

Класно-урочного часу для вивчення футуризму в шкільних програмах 

визначено небагато: одна година на оглядову тему, в межах якої розглядаються 

модерні й авангардні тенденції; одна година на аналіз створених за каноном 

футуризму поезій М. Семенка. Тому пропонуємо старшокласникам реалізувати 

шкільний проект під назвою «Семафор у майбутнє». 

Проектування під час вивчення української літератури є особливим типом 

учнівської інтелектуальної діяльності, яка передбачає активізацію пізнавальної 

активності, ініціативності, розвиток навичок мислення високого рівня (аналізу 

й синтезу), а також виявлення креативності, формування прагнення до 

самоосвіти та співпраці в процесі дослідження різних літературних, 

літературознавчих, мистецтвознавчих, культурологічних, історичних та інших 

джерел, самостійного пошуку їх в Інтернеті. Реалізуючи проект з української 

літератури, учні вчаться усвідомлено планувати свої дослідження, аналізувати 

й порівнювати мистецькі явища, виважено й раціонально використовувати нові 

джерела й Інтернет, обстоювати власні погляди. 

Підсумком реалізації проекту стане створення власного літературного чи 

літературознавчого продукту з можливістю його практичного застосування. Це 

можуть бути підготовлені та продемонстровані відеофільм, літературна карта, 

мультимедійна презентація або учнівська публікація у вигляді літературної 

газети, буклета, журналу, збірки, що за умови якісного виготовлення 

доповнюватимуть фонд шкільної бібліотеки. 

Плануючи шкільний проект, визначимо ключове й тематичні запитання, 

які допоможуть учням зрозуміти основну концепцію теми, розробити стратегію 

індивідуальних досліджень. Ключове запитання формулюємо відповідно до 

вимог особистісно зорієнтованого підходу й масштабності суспільно значущої 

проблеми: «Футуризм – це “ляпас громадському смаку” чи народження нової 

мистецької традиції?» Запитання складне, і відповідь на нього передбачає 
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розуміння світоглядних особливостей людини початку ХХ століття, завдань, які 

ставили перед собою футуристи, спонукає замислитися над значенням цього 

стилю, уважніше прочитати позначені ним твори і, незважаючи на епатажність 

їхніх авторів, відчути не тільки захват від стрімкого розвитку техніки, 

механізації виробничих процесів, появи електрики, розбудови міст, а й 

усвідомлене митцем руйнування гармонії життя. Б. Якубський стверджував, що 

футуристи були «першими сміливими, хто розкрив душевну голість, хто 

голосним, майже божевільним криком сказав <…> про порожню душу сучасної 

культурної людини» [384, с. 493]. Зазначена проблема активізує пошукову 

діяльність старшокласників, які спробують довести зв’язки футуризму з 

мистецькими традиціями й визнати те, що настрої доби сприяли розвитку 

нового мистецтва, задля якого футуристи відмовлялися від культурних взірців, 

проголошували «красу шукання» й руйнували класичні канони. 

З метою конкретизації проблеми поставимо низку тематичних запитань. 

Вони допоможуть учням об’єднатися у творчі групи за інтересами, обрати 

правильний шлях пошуку, накреслити перспективу й висунути гіпотези. 

Тема проекту: «Семафор у майбутнє» 

Ключове запитання: Тематичні запитання: 

Футуризм – це «ляпас 

громадському смаку» чи 

народження нової мистецької 

традиції? 

- Яким постав світ в уявленнях футуристів? 

- Яку людину вітає авангардне мистецтво? 

- У чому побачили красу футуристи? 

- Чим стала урбанізація для футуристів? 

- Творчий експеримент футуристів. Що таке деструкція 

мистецтва? Як вона виявилася у творчості поетів, 

художників, скульпторів, музикантів? 

- Як розуміти слова М. Семенка: «Я палю свій 

“Кобзар”»? 

- Моє ставлення до футуристичного мистецтва. 

Результатом проектної діяльності різних творчих груп можуть бути: 

- Мультимедiйна презентацiя. Завдання для учнів: знайти приклади 

футуристичних творів у різних видах вітчизняного мистецтва, уважно їх 

проаналізувати й визначити спільні риси. Потрібно підсумувати презентацію 
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своїми враженнями від мистецтва футуризму, відповівши на запитання: 

«Футуризм – це “ляпас громадському смаку” чи нова традиція?»; «Яке значення 

мають мовні експерименти М. Семенка?» 

- Буклети: «М. Семенко – футуроруб у незайманих лісах української 

літератури», «Кобзар на мотоциклі», «Деструкція мистецтва» тощо (технологія 

створення рекламного буклета [503, м. 5.26–5.42]). 

- Позакласний захід «Подорож у майбутнє на пароплаві сучасності». 

- Шкiльна літературна газета «Футуризм – мистецтво майбутнього» 

(Додаток Б). Завдання для учнів: підготувати замітки про футуризм у різних 

видах мистецтва, кросворди, творчі конкурси, власні твори; дібрати влучні 

назви до своїх публікацій, проілюструвати їх фотографіями картин і скульптур 

футуристів. Створити газету в програмі Microsoft Publisher [503, м. 5.08–5.25.]. 

Подаємо приклади учнівських заміток (за редакцією автора). 

Роман К. 

Майбутнє вже сьогодні 

Нині нікого не дивує строкате багатоголосся міського простору, в якому 

зливаються рев двигунів сучасних машин, автобусів, трамваїв у їх невпинному 

русі. Стали звичними білі смуги в небі, залишені реактивними літаками, 

будівництво хмарочосів, освоєння космосу, а ще прискорений ритм життя. 

Однак уявімо світовідчуття людини початку ХХ століття, життя якої 

швидко змінювалося через стрімкий розвиток науки і техніки, унаслідок чого 

вона почала використовувати електричне світло, відчула швидкість машини, 

літака, навчилася будувати величезні споруди, забуваючи про естетику. 

Людину нової доби захоплювали не тільки ці дива світової індустріалізації, а 

ще революційні події, боротьба за нове життя. Усе це викликало в її поведінці 

прагнення до пошуку, наполегливість, амбітність. 

Таке світовідчуття було близьким письменникам-футуристам. У 

першому маніфесті футуризму Ф.-Т. Марінетті вітав ризик, зухвальство, 

сміливість і бунт. Він стверджував, що цей прекрасний світ став ще кращим, 
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бо в ньому з’явилася швидкість. Митець закликав оспівувати людину за кермом 

автомобіля, «радісний гомін і бунтарський рев юрби», «нічний гудок у портах і 

корабельнях під яскравим світлом електричного місяця» тощо. Український 

поет М. Семенко глибоко відчував «життєрух», що захоплює сучасне йому 

суспільство. Отож неодмінно хотів «по-своєму перетворити» світ, прагнучи 

зазирнути в майбутнє, а втім, як й інші футуристи. 

Оксана К. 

У колисці міста 

Футуристів справедливо називають «співцями задимлених міст», адже 

головною темою їхніх творів є МІСТО, спосіб життя в ньому. 

Підтвердженням тому є численні поезії М. Семенка з назвою «Місто», 

картини художників-футуристів О. Богомазова, О. Екстер, Н. Гончарової та 

ін. Митці зображують індустріальні пейзажі у світлі електричних ліхтарів, із 

рухом перехожих і транспорту, захоплюючись технічною красою. Завдяки 

їхнім творам ми можемо поринути у вир життя мегаполісу початку ХХ 

століття. Мотиви «життєруху» міста в поезії М. Семенка співзвучні з 

картинами О. Богомазова, розглядаючи які, можемо зримо уявити, як 

«гамірить місто», «пихкотять, сурмлять сталеві коні», а також відчути 

«тремтіння фігурами», які «сунуть, лізуть, повзуть, пересовуються», 

«трамваїв дзенькіт», «цокіт заліза», «диференційовану геометрію химерних 

кутів і будов». Можливо, це відчуття того, як змінюється життя людини під 

натиском розвитку «механічної культури»? 

У літературній газеті було вміщено один із кращих учнівських сенканів: 

Футуризм 

Епатажний, зухвалий 

Руйнує, експериментує, конструює 

«Міст в епоху аеро» 

Майбутнє 

Модель вивчення футуризму відображена на рис. 4.2.4. 
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Рис. 4.2.4 Методична модель вивчення футуризму 



345 

Наголошення на стильових рисах футуризму під час аналізу поезій 

М. Семенка, ілюстрація провідних ідей напряму цитатами з літературних 

маніфестів полегшить старшокласникам сприйняття футуристичних творів, 

допоможе уникнути негативного ставлення до авангардного мистецтва, а також 

сприятиме розумінню мистецьких пошуків футуристів, їхніх вдалих і невдалих 

експериментів, новизни урбаністичних тем і мотивів, захоплення механічними 

образами, тяжіння до актуального побуту й прагнення жити майбутнім, 

будувати світові перспективи. Завзятість і наполегливість футуристів, 

сміливість у виявленні власної оригінальності, у кращому розумінні цих 

понять, заслуговують на увагу старшокласників. 

 

4.2.5. «Казки для дорослих»: вивчення сюрреалізму 

Вражають своєю дивовижністю й захоплюють у свій химерний, майже 

казковий світ Антоничеві образи: сонця, «що полум’яним сходить маком» 

(«Село»), «росте в мойому саді» («Елегія про перстень пісні»), «спить в 

криниці» («Елегія про співучі двері»), «ходить у крисані» («Коляда»), яке 

запрягають до воза («Назустріч»), носять у кишені («Автопортрет») або на 

плечах («На шляху»); місяця, що постає у творах як «мрійний тенор» («Елегія 

про співучі двері»), «молодий музика» («Елегія про перстень пісні»), «мідний 

птах», «таємна рожа неба», «лямпа поетів та сновид» («Елегія про перстень 

молодости»), дружба на весіллі («Весілля»), «найхмільніший келих» 

(«Корчма»), «золотий горіх» («Різдво») тощо. Такими ж незвичайними й 

фантастичними здаються Голобородькові квіти, що рухаються в місячному 

танку («гітара дівувала…»), граються «з глядачем у піжмурки» («Катерина 

Білокур: піжмурки квітів»); або вечір, що упав «кавуном смугастим» 

(«Грушка»); або грушка, яку можна запросити на вечерю, яблунька, якій любо 

«жити в нашій хаті» («Дві яблуньки»). Чарівністю образів і магією художнього 

мовлення сюрреалістичні твори нагадують казки для дорослих. Насправді ж, 

завдяки глибоко закоріненій у міфологічно-поетичну стихію творчій уяві 
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українських поетів Б.-І. Антонича й В. Голобородька, читач має можливість 

поринути в художній світ української ментальності, де відтворено народну 

мудрість і духовність так, як їх відчували й розуміли предки з давніх-давен. У 

літературній творчості митцям удається досягти ідентичності з народним 

світовідчуттям, пізнати «співзвучність своєї психіки із збірною психікою свого 

народу» (Б.-І. Антонич) [11, с. 511]. Ця спорідненість визначає талант, 

геніальність, підтверджує справжню народність їхніх поезій. 

Недосвідчений читач навряд чи зрозуміє естетичну оригінальність і 

розкриє духовний зміст позначених сюрреалізмом творів Б.-І. Антонича й 

В. Голобородька, не знайшовши в них копії довкілля, правдоподібності. 

Поетичний світ цих митців наповнений оживленими образами-предметами, 

оновленими архетипами національного світосприйняття, парадоксальними 

уречевленими метафорами, чарівне плетиво яких складається у «формули 

екстази» й нагадує сновидіння чи марення. Тому старшокласники мають набути 

естетичний досвід читання сюрреалістичних творів, що можливе за умови 

розуміння психології творчості сюрреалістів, метафоричності художнього 

мовлення, де «фрагмент чіпляє фрагмент за принципом асоціативного 

зчеплення» [11, с. 13]. 

Сучасними шкільними програмами з української літератури тлумачення 

сюрреалізму не передбачене, хоча вивчається творчість Б.-І. Антонича, поетів 

Нью-Йоркської групи, стиль яких більшою або меншою мірою позначений 

рисами цього напряму. Літературознавець А. Біла, послуговуючись 

спорідненістю сюрреалістів із Л. Керроллом – «одним із своїх предтеч у 

питанні нонсенсу й парадоксу, а також у пошуку містерійного в буденному» 

[43, с. 7], порівняла історію сюрреалізму з дивовижною мандрівкою Аліси в 

Країну Чудес. Старшокласники знайомі з цією казкою й на уроці вивчення 

сюрреалістичного стилю доречним буде таке порівняння: «Падаючи на дно 

самої себе, вона зустрічається з численними віддзеркаленнями свого “я” – 

спокійними і лагідними, категоричними й різкими, безпорадними та 
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істеричними <…>. Можливо, це відбувається під дією галюцинаційних грибів? 

Або під тиском магічних замовлянь? У кожному разі, подорож Країною Чудес є 

безкінечним процесом, що знаходить усе нові повороти і має складну абсурдну 

логіку, не відому світові фізично відчутих речей…» [43, с. 7]. Чи не 

сприймаємо ми художній світ у літературних творах, позначених 

сюрреалізмом, подібно до Аліси?  

Поезії Б.-І. Антонича є чарівними казками для дорослих, завдяки яким 

можливо осягнути надреальність, зрозуміти важливі істини, що їх митець 

здобув інтуїтивно у хвилини екстатичного стану, коли розум, не 

контрольований свідомістю й не обтяжений будь-яким табу, стає безвільним 

носієм пізнання глибин дійсності. Тому ознайомимо старшокласників із 

психологією творчості поета, який зізнавався: «…значна частина моїх і то 

бодай найкращих поезій повстала… напів у сні. <…> Найкраща пора писати 

для мене це ранній ранок. Напівпробуджений, ще в ліжку складаю вірші. Тоді 

уява викликує образи небагато ріжні від сонних мрій, тоді маю дослівно 

вражіння, мовби мені хтось у сні нашіптував якісь дивні слова. Буджуся вже 

цілком, одягаюсь і записую якнайскоріше зложені в цей спосіб поезії» [11, 

с. 556]. Отже, сон постав важливою частиною творчого процесу Б.-І. Антонича, 

а відтак найпродуктивнішим часом доби для роботи поета був ранок, коли, 

перебуваючи ще в стані останньої фази сну – напівпробудження, він збирав 

яскраві враження від сновидінь. Щойно прокидався, швидко записував свої 

візії, цікаві образи, навіяні мотиви, а потім осмислював їх як письменник, 

інтелектуал і починав правити нотатки, надаючи думкам і образам естетизму, 

художності, самобутньої літературної форми. 

Домінантою індивідуального стилю поета, безумовно, є сюрреалізм, 

задекларований своєрідними поетичними маніфестами, зокрема «Ars critica», 

«Дружня гутірка», які варто процитувати й прокоментувати. Випробовуючи 

себе в різних модерністських стилях, відшукуючи «міру мір», «єдину міру»,  

Б.-І. Антонич по-особливому характеризує творчий процес. Поета приваблює 
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ніч – «чорна мушля» з безкінечним плетивом чудернацьких, дивовижних 

образів; коли відкриває їх, неймовірний «захват серце душить». У момент 

звільнення від лещат свідомості в напівсні «слова затиснуті у горлі, / слова 

гальмовані в екстазі / б’ють, мов джерела животворні», народжуючи «формули 

екстази» [11, с. 172]. Завдання мистецтва, на думку поета, сягнути словом у 

«дно дня», «дно дна», тобто в глибини людської психіки, закоріненої в культурі 

народу.  

Ars critica 

Мистецтво – що ж? 

Це надаремне 

в дно дня, дно дна сягати словом, 

в ядро ціляти світла темне. 

Ні, не чорнила – треба крови! 

Хай ваші терези розумні 

відважать форму, зміст, прикраси, 

достоту зміряють безумне 

і скажуть: небагато важить. 

Хай! 

Але в те сутнє, в дно дна срібне 

не сягнуть мірою ні разу, 

і сятимуть, мов царство мідне, 

ці строфи щільні і доцільні, 

ці строфи – формули екстази. 

Таким чином, сонні візії часто складали основу Антоничевих творів, що, 

за К.-Ґ. Юнґом, можна вважати візіонерським типом творчості: «…матеріал або 

переживання, що стають змістом зображення, зовсім невідомі, їх сутність 

незвичайна, їх природа глибока, вони ніби походять із глибини віків, від 

первісної людини…» [495, с. 96]. З дитинства, живучи на Лемківщині «серед 

зелених верхів, купальських вогнів та пісень, багатих коляд і щедрівок» [175, 
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с. 28], Б.-І. Антонич дуже глибоко пізнавав природу, слухав пісні, спілкувався із 

земляками-лемками, побут яких був сповнений обрядовості. Дитячі та юнацькі 

враження нагромаджувалися, а вже в дорослому віці, коли митець мешкав у 

Львові, виявлялись у снах, стаючи підґрунтям літературного досвіду. Так 

можна пояснити лемківський мотив оспівування найбільшого християнського 

таїнства народження Спасителя: «Народився Бог на санях / в лемківськім 

містечку Дуклі. / Прийшли лемки у крисанях / і принесли місяць круглий» 

(«Різдво»). Як і в українських давніх колядках, автор поєднує християнські та 

язичницькі традиції, відтворюючи дивовижне сакральне дійство Різдва. 

Під час вивчення сюрреалістичного стилю виникає потреба унаочнити 

його риси картинами української мисткині Е. Андієвської. Художниця 

зображує фантастичний паралельний світ, який заселяють незвичайні, ніби 

інопланетні істоти з округлими формами, несиметричними видовженими 

обличчями, різною кількістю грушоподібних очей, довільною кількістю 

пальців. Білі кола замість нігтів, на кінчиках волосся неначе «енергетичні 

отвори» [477, с. 399], що забезпечують зв’язок із космосом. Цих істот 

називають «грубуватими», «картоплеподібними», «але симпатичними, 

підкреслено добрими, з очима, що ніби стежать за нашим світом» [477, с. 397]. 

Картини прикрашають світила й птахи, що їх мисткиня тлумачить як 

«багатоманітність світів, прохід у кожний з них відкрито для кожного» [478, 

с. 170]. Якщо придивитися, то життя та стосунки цих чудернацьких істот мають 

щось спільне з людськими: вони збираються за столом, улаштовують чаювання, 

їхній побут наповнений знайомими нам речами. Засобами живопису 

Е. Андієвська створює портрети, зображує їжу, елементи сервірування, квіти, 

однак вони не звичайні, а постають ілюзорно-деформовано, нагадуючи погляд 

космогонічного ока з-за межі реальності. Наприклад, кола із фрагментами 

пейзажів південного світу, моря з ромбовидними вітрильниками, споруд із 

куполами-кулями та черепицею (картина «Південь») – неначе «клітини, що 

взаємодіють», або «мильні бульбашки, що співіснують в певному просторі» 
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[477, с. 400]. За ними спостерігають чудернацькі істоти й, здається, рухають їх, 

ніби коліщатка якогось великого механізму життя. Мета інтегрування 

живопису Е. Андієвської та поезії Б.-І. Антонича – допомогти старшокласникам 

усвідомити конститутивні риси сюрреалізму, що послугують мистецькими 

орієнтирами в осягненні ними художніх творів цього напряму:  

- Дивовижність, казковість, фантастичність художнього зображення: 

«Тільки дивовижне є прекрасним». 

- Структура твору – складне колажування. 

- Занурення у світ архаїки, культурної традиції. Через чарівні візії 

постають звичаї, обряди, побут. 

- Відчуття «дитинного здивування» світом. 

- Дивовижні, непередбачувані образи, немовби зі сновидінь. 

- Вираження несвідомого засобами метафоричного письма. 

Старшокласники також вивчають й інші риси цього стилю, зокрема 

осмислюють сюрреалістичне відтворення абсурду життя під тиском 

тоталітаризму в поезії В. Стуса. 

Учні, безперечно, упізнають риси сюрреалізму, що виявилися у творчості 

І. Драча. Зокрема ще один несподіваний і химерний у всій авторській 

оригінальності образ: «Красиве, засмагле сонце / В золотих переливах кучерів, / 

У червоній сорочці навипуск, / Що їхало на велосипеді, / Обминаючи хмари у 

небі…» [435, с. 319]. У поезії розгортається дивовижна історія чарівного 

перевтілення соняшника на хлопчину й навпаки. Казковий початок про те, що 

«в соняшника були руки і ноги, / Було тіло шорстке і зелене», продовжується 

метаморфозами «бігав наввипередки з вітром», «рвав у пазуху гнилиці», 

«купався коло млина», «лежав у піску», «стріляв горобців з рогатки». Звичайне 

існування соняшника-хлопчини порушує його відчуття дива – сонця на 

велосипеді: «І застиг він на роки і на століття / В золотому німому захопленні». 

Крім сновійності, ці образи мають ще й символічне значення, яке розкривається 

в другій частині «Балади про соняшник». Для талановитого юнака сонце – це 
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мистецтво, відкривши дивосвіт якого, він назавжди стає сонцепоклонником, 

прагнучи пізнати секрети й радість творчості. 

Сюрреалізм відчутний у стильовому синтезі з експресіоністичними, 

символістичними та неоромантичними рисами в поетичній творчості 

М. Вінграновського. Запропонуємо учням розглянути поезію «У синьому небі я 

висіяв ліс…» і поміркувати над тим, який міф створював поет, зображуючи 

сіяння в небі лісу з дубів і беріз, а в морі – снів. З’ясуємо, що в поезії 

поєднуються три стихії: небо, вода й земля, символізуючи світобудову. 

Пояснимо старшокласникам, що дуб у народнопоетичній творчості є чоловічим 

символом, а береза – жіночим. Ліричний герой, висіявши ліс із берези і дуба, 

створює ідеальні образи чоловічого й жіночого начал. Вони проектуються на 

почуття суб’єкта мовлення, вимірюючи його любов уселенськими масштабами. 

Продовження вивчення сюрреалізму можливе на уроках літератури 

рідного краю та позакласного читання. Про один із таких уроків мовилося в 

підрозділі 3.5. Модель вивчення сюрреалізму відображена на рис. 4.2.5. 

Наведемо приклади учнівських сенканів – стильових орієнтирів 

сприйняття творів, позначених сюрреалізмом. 

Сюрреалізм 

Дивовижний, фантастичний,  

Марить, мріє, оприявнює (несвідоме) 

Психічний автоматизм вираження думки 

Казка для дорослих 

Сюрреалізм 

Чарівний, парадоксальний 

Підноситься (над реальністю), виявляє (несподіване) 

Прекрасне тільки те, що є дивовижним 

Сон вочевидь  



352 

 

Рис. 4.2.5 Методична модель вивчення сюрреалізму 
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Необхідність вивчення сюрреалізму та творів, позначених рисами цього 

стилю, не викликає сумнівів. Адже дивовижне мистецтво, яке талановиті 

письменники створюють за законами ускладненої художньої умовності, 

спонукає старшокласників долати межі буденної свідомості, сприяє розвитку в 

них творчого, нестандартного мислення, глибшому розумінню основ 

української культури, витоки якої сягають фольклору й міфології.  

 

4.3. «Велика Країна мистецької гри»: вивчення постмодернізму 

Стихією постмодерністів є естетична гра, правилам якої підпорядковане 

художнє зображення з його підкресленою умовністю, стилізацією, 

інтертекстуальністю, іронією й пародіюванням, маскарадністю та 

видовищністю. Такий підхід до творчості дає можливість часово-просторових 

зміщень, стирає межі, вивільняє поведінку, мовлення. А ще ця гра 

позиціонується як «рекомбінація форм історії та культури» [116, с. 49]. На 

якого читача розраховані твори постмодерністів? У. Еко сформулював чітку 

відповідь на це запитання: «На співучасника, звичайно. На того, хто готовий 

грати в мою гру. Я хотів повністю розчинитися в середньовіччі й зажити в 

ньому, як у своїй сучасності (або навпаки). Але водночас я всіма силами душі 

хотів знайти відгук у читача, який, долаючи ініціацію – перші розділи, стане 

моєю здобиччю. Тобто здобиччю мого тексту <…>. Текст повинен діяти як 

пристрій для перетворення власного читача» [140, с. 626]. 

Сприйняття постмодерністських творів передбачає співтворчість 

реципієнта з автором, інтерактивну гру, в якій читач, реконструюючи текст із 

колажу ремінісценцій, цитат, алюзій, натяків, приймає умови автора й стає 

гравцем. Для художніх творів, у яких гра є головним принципом художнього 

комунікування, ідеальним читачем (за Г. Гессе) є той, хто здатний «грати з 

усім»: «Якщо такий читач знаходить у книзі яку-небудь красиву сентенцію, 

істину, вислів, то він передусім перевертає знахідку навиворіт. Він давно знає, 

що заперечення будь-якої істини також істина. Він давно знає, що будь-яка 
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точка зору в галузі духа є полюсом, у якого існує протиполюс» [92, с. 125]. На 

думку Р. Барта, «гра – це сам текст (так говорять про вільний хід дверей, 

механізму), і читач також грає, причому подвійно: він грає у Текст (як у гру), 

потім він ще й грається Текстом» [26, с. 383]. Беручи до уваги Бартову модель 

читання, М. Зубрицька припускає можливість її реалізації для невтаємничених 

реципієнтів: «…принципами і технологіями “розсипування та роздроблення” 

тексту дуже часто послуговуються і звичайні читачі, які під різним впливом 

багаторазово повертаються до окремих частин читаного тексту і на підставі цієї 

множинності відчитування вибудовують у своїй свідомості та своїй пам’яті 

власну текстуальну мозаїку вражень і відчуттів. Мета фрагментування і 

розбивання тексту на елементарно значущі сегменти у процесі читання не 

зводиться до пошуку якоїсь єдиної значеннєвої структури, а навпаки – до 

множинності структур» [170, с. 291–292]. Тому, як вважає дослідниця, текст є 

поштовхом для подальшого структурування, до перетворювання його у 

«процес, в якому правила та умови гри постійно змінюються, а читачі як 

співгравці вкладають у цю гру можливостей всю свою майстерність, ерудицію 

та творчу свободу» [170, с. 292]. Отже, у шкільній практиці вивчення 

постмодернізму під час аналізу художніх творів постає необхідність реалізації 

ігрового принципу з урахуванням усього сказаного. 

Окрім того, старшокласники мусять усвідомити, що в постмодерністській 

естетичній грі питома вага іронії, з якою митці викривають стереотипи масової 

свідомості, переосмислюють минуле, відтворюють сучасне, адже стилю 

притаманний невпинний перегляд цінностей. Відновленням сміхової культури 

постмодерністи намагаються на художньому рівні подолати «депресивний 

синдром української літератури» (В. Неборак) [62, с. 18], негатив 

апокаліптичного світовідчуття. Письменники іронічно осмислюють буття 

сучасників, пародіюють їхню слабкість і байдужість, можливо, з надією вкотре 

вказати на вади суспільства, зокрема вульгарність, відсутність смаків, 

штучність, нещирість, щоб у такий спосіб здобути духовну перемогу над 
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хаосом, на зразок того, як У. Еко, намагаючись позбутися почуття жаху, обрав 

детективний сюжет, про що йдеться в «Нотатках на берегах “Імені троянди”». 

Автор називає важливі естетичні прийоми постмодернізму: «Іронія, метамовна 

гра, висловлювання у квадраті» [140, с. 637]. Щоправда, відразу ж уточнює й 

застерігає: «…якщо в системі авангардизму для того, хто не розуміє гри, 

єдиний вихід – відмовитися від гри, то тут у системі постмодернізму, можна 

брати участь у грі, навіть не розуміючи й сприймаючи її цілком серйозно. У 

цьому відмінна властивість (але й підступність) іронічної творчості. Хтось 

завжди сприйме іронічний дискурс як серйозний» [140, с. 637]. Ця думка 

підтверджує можливість усім без будь-яких обмежень брати участь в 

естетичній грі постмодерністів, однак глибоке сприйняття творів сучасного 

мистецтва, як і класичного, передбачає певний культурний рівень, естетичні 

орієнтири, над формуванням яких потрібно працювати вчителеві-словеснику. 

Сучасними шкільними програмами з української літератури передбачене 

лише оглядове вивчення постмодернізму. Із самим поняттям старшокласники 

ознайомлюються на уроці, присвяченому розвитку української літератури 

другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Оскільки це вступ до засвоєння таких 

мистецьких явищ, як шістдесятництво, постшістдесятництво, українська 

химерна проза, то йтиметься більшою мірою про подолання соцреалізму й 

«закулісний» розвиток модернізму. Постмодернізм розглядається як нова 

потужна хвиля, напрям, що переосмислив досвід модернізму, ілюструючи 

безперервність мистецьких традицій. Більш детально над тенденціями розвитку 

постмодернізму старшокласники розмірковують на уроках сучасної української 

літератури (за програмою академічного рівня та стандарту – 2 год., профільного 

філологічного рівня – 3 год.). У зв’язку з цим пропонується розглянути 

діяльність літературних груп «Бу-Ба-Бу», «ЛуГоСад», «Пропала грамота», 

«Нова деґенерація», які репрезентують вивільнену з тоталітарних лещат 

українську сміхову культуру, а також творчість (оглядово) Ю. Андруховича, 

О. Забужко, Г. Пагутяк, Є. Пашковського, І. Римарука, В. Слапчука та ін. 



356 

На вступному занятті, присвяченому вивченню постмодернізму, доцільно 

розповісти старшокласникам про культурний простір сьогодення, 

схарактеризувати світовідчуття сучасників. Процитуємо слова В. Слапчука: 

«Прочитуючи книгу буття, ми на її сторінках між рядками пишемо апокаліпсис. 

Не знати, коли розпочався кінець світу, але він триває, і ми при цьому присутні, 

хоча й не помічаємо цього, бо звикли. Ми сліпці. Наша свідомість утрамбована 

манією величності, а підсвідомість кишить комплексами меншовартості. Наші 

душі не розуміють, не знають себе й бояться…» [390, с. 12], – це 

висловлювання може стати епіграфом уроку й спонукатиме поміркувати про 

світ, у якому живемо, та ідентифікувати себе в постіндустріальному 

суспільстві. На запитання, про який апокаліпсис ідеться, старшокласники 

дадуть відповідь, здогадавшись, що кінець світу асоціюється сучасників з 

атомною катастрофою, яка загрожує знищенням цивілізації. Постапокаліптичні 

уявлення зумовлені Чорнобильською трагедією із появою зони відчуження. 

Тоді ж був зруйнований міф про безпеку використання «мирного атому», 

довгий час тиражований і письменством. Запропонуємо старшокласникам 

також поміркувати над тим, у чому ще зневірилася людина і як це її 

характеризує. 

Випереджальним завданням до уроку пропонуємо запланувати підготовку 

презентації символів сучасної культури. Старшокласники неодмінно вкажуть 

на мобільні телефони, електронні книжки, планшети, диски з комп’ютерними 

іграми, фото- та відеотехніку, телебачення, Інтернет, рекламну продукцію. На 

запитання про те, хто з відомих діячів культури нині перебуває на вістрі 

популярності, швидше за все почуємо про артистів «Студії Кварталу-95», 

музикантів рок-гуртів «Плач Єремії», «Океан Ельзи», «Друга ріка», 

телевізійників, які створюють шоу. Під час евристичної бесіди з’ясуємо 

значення окреслених символів постмодерністської культури в житті 

суспільства, що сприятиме формуванню в старшокласників чітких уявлень про 

світ, у якому живемо. Підсумуємо, що стихія техніки, потужні засоби масової 
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комунікації заполонили наше повсякдення й радикально змінили світ. Завдяки 

їм людина отримала доступ до світових інформаційних джерел, можливість 

віртуально подорожувати, дистанційно навчатися й розв’язувати побутові 

проблеми, розширилися межі комунікації. Однак надзвичайні можливості 

техніки, досягнуті людиною, поставили під сумнів прогрес науково-технічного 

розвитку, оскільки віртуальність усе частіше підмінює реальність, а гіпер-

інформативний потік викликає культурний шок і розгубленість. Відзначимо, що 

ці чинники зумовили песимізм, скептичність, іронічність сучасної людини. 

Через осмислену рецепцію новітніх культурних взірців зможемо 

наблизити старшокласників до сприймання іронічної гри письменників-

постмодерністів. Запропонуємо учням прочитати або прослухати вірш 

О. Ірванця «Любіть!..» і дати відповіді на запитання: 

- Які асоціації виникли під час читання поезії? 

- Яким настроєм пройнятий вірш? Висловіть свої враження від 

прочитаного. 

Старшокласники пригадують поезію В. Сосюри «Любіть Україну», 

цитують уривки з неї, порівнюють пафос і мотиви обох творів. Імовірно, серед 

присутніх знайдуться учні, які інтерпретуватимуть вірш О. Ірванця як 

блюзнірську пародію на виявлення патріотизму відомого лірика. У такому разі 

вчителеві потрібно процитувати застереження У. Еко про те, що завжди 

знайдеться той, хто іронічний дискурс постмодернізму сприйматиме серйозно. 

Справді, віршем «Любіть!..» О. Ірванець не заперечував ідеї патріотизму, а 

іронізував із приводу банальності її розуміння, декларативності, 

спекулятивності й нещирості вираження в сучасному суспільстві. 

Естетична гра приваблювала молодих поетів 80–90-х рр. ХХ ст., 

утворювалися нечисленні, але потужні літературні групи, учасники яких 

спільно публікували свої твори, організовували творчі вечори, улаштовували 

перформенси. За умови успішної організації учнівської дослідницької роботи 

лекція з вивчення постмодернізму набуде інтерактивності. Пропонуємо 
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старшокласникам заздалегідь підготувати презентації визначених шкільною 

програмою літературних об’єднань. 

Однією з найбільш резонансних була діяльність групи «Бу-Ба-Бу», 

заснованої у квітні 1985 року Ю. Андруховичем, В. Небораком, О. Ірванцем. 

Назва пояснювала бажання молодих митців створити новий бурлескно-

балаганно-буфонадний напрямок у поезії, оновити барокову драму, 

карнавальну стихію й енергетику, що згодом їм вдалося реалізувати в 

літературних творах і виступах перед публікою. Вечори бубабістів не 

обмежувалися звичайними декламуваннями поезій, а перетворювалися на 

перформенси з музичним супроводом, демонстрацією авангардних слайдів, 

імпровізаціями, використанням костюмів, світла, піротехніки тощо. 

Можливості перформенсу реалізовано в поезо-опері «Крайслер Імперіал». У 

цьому дійстві, як свідчить Ю. Андрухович, вони «самі й були головними 

виконавцями, справжні актори натомість – декораціями, зала була переповнена, 

публіка ледве чи щось розуміла, проте страшенно тішилася, до всього іншого 

були ще симфонічний оркестр, чотири рок-групи, дитяча хорова капела і 

сліпучий вибух у фіналі» [62, с. 55]. Своєю творчістю учасники «Бу-Ба-Бу» 

зруйнували усталені стереотипи в українській літературі, декларуючи нові 

риси: головна вісь – самоіронія; маска – засіб перевтілення, подорожування в 

часі та просторі; карнавальність; жонглювання ієрархічними цінностями; 

різнобічність; гра – найдосконаліший вияв творення [62, с. 23–24]. 

Одним із завдань до створення презентації групи «Бу-Ба-Бу» є 

опрацювання інтернет-розмови В. Ґабора з Ю. Анруховичем, О. Ірванцем, 

В. Небораком «Як воно було…» і пошук відповідей на запитання: 

- Із чим пов’язана назва літературної групи? 

- Які елементи естетичної гри використовували бубабісти? 

- Що поети намагалися подолати іронією й самоіронією? 

- Що таке «перформенс»? Чому «Бу-Ба-Бу» називають «поетично-

перформенсною групою»? 
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Пропонуємо учням також виконати завдання:  

- опрацювати «Апологію блазенади (Дванадцять тез до самих себе)» 

Ю. Андруховича або «Декілька уточнень з приводу написання звукосполучення 

[бубабу]» В. Неборака й визначити найважливіші риси творчості бубабістів; 

- прокоментувати вірш Ю. Андруховича «Цирк “Ваґабундо”», 

ураховуючи естетику постмодернізму (засобами бурлеску автор розігрує в 

цирку світову виставу, де «тільки зовні цирк, а в глибині пітьма!» [62, с. 106]). 

Порадимо старшокласникам супроводжувати презентацію світлинами 

поетів, фотоматеріалами перформенсів з їхньою участю, обкладинками й 

репродукціями цікавих видань, а також піснями музичних гуртів. 

Літературна група «ЛуГоСад» (заснована у Львові 1984 року) оригінальна 

своєю іронічною концепцією поетичного ар’єрґарду: «Все, що є в літературі, 

все, що створено нашими попередниками (не кажемо ж ми, що вони наші 

“позадники” – як це мало б випливати з логіки “аванґардової” критики), – все те 

попереду нас, ми ж хронологічно позаду всього розвитку літератури, ми 

замикаємо собою літературний процес (звичайно, наш час обмежений нашим 

часом, – для когось і ми будемо попередниками), і через те в поході літератури 

ми йдемо позаду головних сил <…>. Через те – ми ар’єрґард, “позадній загін” у 

літературі. Це виявилося в тому, що в нашій творчості знаходять свій відгук 

поети всіх часів і народів (звичайно, в силу наших власних сил)» [437, с. 262]. 

Назву групи складено із перших складів прізвищ її учасників: І. Лучука, 

Н. Гончара, Р. Садловського. Говорячи про значення «ЛуГоСаду», критики 

апелюють до авангарду, оскільки у творчості (інколи навіть у поведінці) поетів 

відчутно футуристичні риси. Очевидці пригадують виступ Н. Гончара з 

козацьким чубом і ранцем за плечима. Поет виходить на сцену, читає свій 

«шедевр» «А рима дверима гуп», кланяється [471, с. 24]. Пропонуємо 

старшокласникам прокоментувати вірші І. Лучука «N. N.» (байдужість і 

самоіронічність ліричного героя), Н. Гончара «Автопортрет в автобусі» (мотив 
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втрати ідентичності), у яких, іронічно граючи стилем футуристів, поети 

втілюють концепцію світовідчуття людини в постмодерному світі. 

Літературна група «Нова деґенерація» об’єднала 1992 року в Івано-

Франківську також поетів із філологічною освітою: І. Андрусяка, С. Процюка, 

І. Ципердюка. Уже в самій назві відчутно натяк на «Нову ґенерацію» – 

об’єднання українських футуристів, примітних своєю епатажністю, 

літературними полеміками, скандалами. Проблема сучасного суспільства 

відбивається в другій частині назви: «деґенерація» – виродження. На думку 

Ю. Андруховича, поети саркастично акцентували небезпечне балансування 

української культури «на грані поміж виродженням і відродженням» [437, 

с. 489]. Як стверджував І. Ципердюк, «балансування всього народу на тонкій 

линві невизначеності і суперечностей» [437, с. 493] породжувало розпач, 

депресивний синдром і бажання втечі. Пропонуємо старшокласникам 

проаналізувати вірш І. Андрусяка «Гуцули». Наголосимо на текстуалізованій 

концепції постапокаліптичного світу, спотвореного й знищеного «свавіллям 

імен», хворобою бездуховності, перетворенням сакрального на буденне; 

людини спустошеної та байдужої, доля якої саркастично зматеріалізована й 

зведена до банальностей, іронічно відтворена кривою, «як дорога на Пістинь». 

Готуючись до презентації, старшокласники з’ясовують і пояснюють 

особливості назв літературних груп, визначають спільні засади творчості й 

індивідуальну своєрідність їх учасників, аналізують обрані поезії, окреслюють 

риси стилю, звертаючи увагу на характер відтворення концепції світу, елементи 

естетичної гри, роль іронії, особливості зображення ліричного героя, провідні 

мотиви творчості тощо. Ефективним підсумком вивчення постмодернізму стане 

складання сенкану, що допоможе учням систематизувати знання про стиль 

постмодерністських творів. Наводимо приклади учнівської творчості: 

Постмодернізм 

Скептичний, інтертекстуальний 

Іронізує, переосмислює, цитує 
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Гра з культурними символами 

Сучасність 

Постмодернізм 

Іронічний, видовищний 

Грає, пародіює, розвінчує 

Створюється на фіналах чужих історій 

Маска 

На наступному уроці пропонуємо старшокласникам захистити шкільний 

проект «“Хто готовий грати” в естетичну гру постмодерністів?». Успішному 

виконанню проекту сприятимуть тематичні запитання й завдання: 

- Як відчувають світ наші сучасники? Сучасна людина – яка вона? 

Намалюйте її словесний образ. 

- Прокоментуйте виступи постмодерністів про світ, людину, мистецтво. 

- Прорекламуйте книжку українського постмодерніста. 

- Розкажіть про зустріч із письменником-постмодерністом. 

- Перегляньте матеріали сайту когось із сучасних українських 

письменників. Анонсуйте однокласникам нові видання творів сучасних 

письменників. 

Оскільки темі постмодернізму присвячено в шкільній програмі мало часу, 

зацікавлені сучасною літературою старшокласники можуть самостійно читати й 

досліджувати твори, позначені постмодернізмом, писати роботи з цієї проблеми 

й презентувати їх у МАН. Сформулюємо кілька тем для учнівських досліджень: 

- Урбаністичні мотиви футуристів і постмодерністів (на прикладі поезій 

М. Семенка та Ю. Андруховича, В. Недоступа, І. Старовойт). 

- Риси постмодернізму й необароко в поезії учасників «Бу-Ба-Бу». 

- Ідея подолання хаосу й абсурду в поезії постмодернізму. 

Модель вивчення постмодернізму відображена на рис. 4.3. 
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Рис. 4.3 Методична модель вивчення постмодернізму 
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Розвиток літератури триває, з’являються нові імена та твори, а це означає, 

що визначення естетичних пріоритетів ще попереду. Проте необхідність 

вивчення складного феномену постмодернізму старшокласниками очевидна, 

адже напрям є органічним складником саморозвитку літератури на сучасному 

етапі, пізнання його потребує активної співтворчості з автором і цим сприяє 

інтелектуальному розвитку молоді та формує альтернативу низькопробним 

продуктам масової культури. І головне, естетика постмодерністських творів 

виражає світовідчуття сучасника. Пригадаємо слова В. Слапчука: «Ми – кінець 

світу! Але ми – і його порятунок, його маленька надія на спасіння» [390, с. 14]. 

Усвідомлення й осмислення постмодерністами глибокої кризи сучасного 

суспільства є важливим кроком на шляху естетичного подолання хаосу й 

абсурду, адже змушує читача замислитися над пошуком можливостей зцілення 

людства й відновлення сенсу життя, що відбудеться тільки за умови 

відродження духовності, тож плекаймо її в наших учнях. 

 

Висновки до розділу 4 

Набуття старшокласниками стильових орієнтирів у читацькій діяльності 

передбачає: визначення стильової домінанти та інших рис напряму, виражених 

у літературному творі; їх унаочнення художнім словом, прикладами з різних 

мистецтв; тлумачення значення назви напряму; структурування рис великого 

стилю; формулювання поняття. Отримані знання закріплюються й 

застосовуються під час аналізу різностильових творів на уроках позакласного 

читання, у позакласній роботі, у творчості старшокласників і самостійних 

дослідженнях. Специфіка стилів літературних напрямів зумовлює 

оригінальність моделювання методики їх вивчення: 

- Акцентування аналітичності й об’єктивності реалізму дозволяє не 

тільки усвідомити спосіб художнього вираження реаліста, а й надає 

старшокласникам потужний імпульс для осмислення історичних процесів, 

суспільних проблем, допомагає розкрити особливості типів характерів, 
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детермінованих соціальними умовами. Успішно засвоївши провідні принципи 

точного називання й пізнавального зображення реалістичної творчості, 

старшокласники створюють мініатюри в реалістичному стилі та оповідання про 

творчу лабораторію реаліста. 

- Зосередження імпресіоністичного мистецтва на пізнанні світу в 

миттєвостях вражень зумовлює створення методичної моделі на основі 

естетики літературної й малярської імпресії. Важливо, щоб учні відчули мову 

імпресіоністичного живопису в літературі, оскільки започаткований 

художниками стиль був творчо засвоєний письменством. Художня імпресія 

значно збагачує естетичний досвід старшокласників і спрямовує вектор їхньої 

творчості на естетизацію власних вражень. 

- Спостереження художньої експресії, що стало підмурівком 

методичної моделі вивчення експресіонізму, допомагає старшокласникам 

зрозуміти природу естетичного вираження потужних емоцій. Важливим 

прийомом вивчення проблематики творів та емоційних станів літературного 

героя є інтеграція літератури й українського поетичного кіно. Усвідомлення 

естетичних засад «мистецтва крику» забезпечує належне емоційне сприйняття 

художньо відтвореної трагедії людини, сприятиме естетизації вираження 

власних емоцій. 

- Максимальна активізація інтуїтивного чуття старшокласників є 

найважливішою умовою вивчення символізму, наріжною категорією якого є 

абстрактний багатозначний символ. Тому види діяльності учнів спрямовано на 

розуміння творення сугестивної естетики, тлумачення смислів символічних 

образів, відчуття музики в літературі. Успішне засвоєння естетики символізму 

забезпечує розвиток символомислення старшокласників і сприяє створенню 

асоціативних етюдів. 

- Формування методичної моделі вивчення футуризму потребувало 

особливої уваги до творчого експериментаторства митців, які репрезентують 

напрям. Усвідомлення розриву з традиціями, епатажу, незвичайності 
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урбаністичних образів, захоплення механічною красою вимагає передусім 

розуміння футуристичного світогляду, вираженого в маніфестах. Деякі риси 

напряму, зокрема деструкція, яскраво виражені в малярстві та скульптурі, що 

підтверджує необхідність застосування в моделі інтеграції літератури з цими 

видами мистецтва. Неоднозначність сприйняття футуризму спонукає 

старшокласників до публіцистичної творчості, спрямованої на спробу 

висловити свої враження про футуризм. 

- Вивчення сюрреалізму допомагає старшокласникам усвідомити 

природу дивовижного в художньому творі. Види діяльності, передбачені в цій 

методичній моделі, спрямовані на розуміння візіонерського типу творчості, 

несподіваних, парадоксальних образів, інтерпретацію складного 

метафоричного мовлення, що значно розширює межі творчості учнів і спонукає 

їх до викладу думок із приводу тлумачення сюрреалістичних картин. 

- Основою методичної моделі вивчення постмодернізму став іронічний 

пафос творів, які репрезентують напрям. Читання й розуміння творів 

постмодернізму вимагає дотримання принципів естетичної гри. Найкраще 

унаочнює ці риси формальна гра в архітектурі, цитування в живописі та 

художній фотографії, що зумовлює необхідність застосування інтеграції цих 

мистецтв із літературою. Спрямовуючи вектор читацької діяльності на іронічне 

осмислення, допомагаємо старшокласникам стати учасниками 

постмодерністської гри, запропонованої письменниками. Приймаючи правила 

гри постмодерністів, учні пишуть листи письменникам, розповідають про 

зустрічі з ними, рекламують прочитані книжки. 
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РОЗДІЛ 5 

ОПИС ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

ТА АНАЛІЗ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Експериментальне навчання за створеною методикою передбачало 

перевірку ефективності на уроках української літератури в 10–11 класах 

загальноосвітніх шкіл. Вивчення теоретичного матеріалу блоку «літературні 

напрями» здійснювалося на основі художніх творів, літературних маніфестів, 

довідкової літератури, літературної критики, літературознавчої та 

мистецтвознавчої думки, документальних джерел. Увага приділялася 

формуванню теоретичних знань, умінням на їх основі розрізняти стильові 

явища мистецтва, вирізняти національну своєрідність художнього образу світу, 

відтвореного українським письменством засобами різних напрямів і стилів. 

У розділі проаналізовано рівень теоретичних знань, сформованих у 

старшокласників, їх можливостей налаштовуватися на відповідний рівень 

емоційно-художньої рефлексії в процесі читання різностильових творів 

українського письменства, тлумачити зміст і форму твору з урахуванням 

естетики провідних літературних напрямів, вступати в діалог з автором, 

розуміючи риси його світосприйняття, порівнювати різні стильові явища, 

бачити спільні стильові риси в літературі й інших видах мистецтва. Результати 

експериментального навчання дозволяють судити про ефективність 

методичного моделювання вивчення реалізму, імпресіонізму, експресіонізму, 

символізму, футуризму, сюрреалізму, постмодернізму. 

Вивчення стану сформованості великостильової літературної 

компетентності передбачало спостереження в очному й заочному форматі, 

формулювання комплексу запитань анкети, тестових та творчих завдань, а 

також проведення анкетування та контрольних робіт. З метою оцінки 

ефективності впровадження моделі вивчення літературних напрямів та 

підтвердження гіпотези використані емпіричні методи дослідження: 
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формувальний експеримент, контрольний зріз; кількісний та якісний аналіз 

результатів експериментально-дослідного навчання. Для визначення одержаних 

результатів застосований метод статистичної обробки. 

 

5.1. Формування в учнів 10 класу вмінь оперувати стильовими 

орієнтирами реалізму й модернізму 

На початку 10 класу в учнів сформовані уявлення про літературний 

напрям як найважливішу категорію типологічної систематизації стильових 

літературних явищ. Окрім того, вони оперують теоретичними знаннями про 

бароко, класицизм, романтизм, мають уявлення про реалізм. Тому в процесі 

вивчення літератури реалізму 70–90 рр. ХІХ ст. поглиблюємо поняття про 

пануючий у цю добу напрям. Так, акцентувалися особливості творення 

реалістичної літератури на засадах аналітичності й достовірності 

позитивістського пізнання об’єктивної дійсності, розглядалися зображені 

реалістами суспільні процеси, характеризувалися реалістичні образи з 

урахуванням соціальної та побутової зумовленості їхнього творення, типовості 

зображення. Старшокласникам пропонувалися завдання, які спонукали до 

діалогу з письменниками й героями, що сприяло усвідомленню і особистісному 

засвоєнню гуманістичних ідеалів реалістів. 

Під час вступної лекції – мультимедійної презентації актуалізувалася 

літературно-критична думка речників реалізму й натуралізму. Це перший урок 

за темою «Література 70–90-х років ХІХ ст.» (23 год.). Група учнів 

«Літературознавці» отримали випереджальні завдання дослідити статті 

речників реалізму (у скороченому вигляді) О. Бальзака, Е. Золя, І. Нечуя-

Левицького, І. Франка й презентувати думки з приводу завдань, які ставили 

реалісти й натуралісти; порівняльну таблицю напрямів за планом: естетична 

програма; спосіб пізнання й відтворення дійсності; авторська позиція; образи. 

Це завдання дало можливість учням на основі теоретичної і критичної думки 

письменників, твори яких вивчатимуться на уроках української і зарубіжної 
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літератури, узагальнити й поглибити знання про реалізм і сформувати первинні 

уявлення про натуралізм. Старшокласниками презентувалися такі тези 

літературно-критичної думки у форматі порівняльної таблиці: 

Реалізм Натуралізм 

Естетична програма 

Оноре де Бальзак: 
«Головне для письменника – досягнути 

синтезу шляхом аналізу, описати й 

зібрати докупи основні елементи життя, 

ставити важливі проблеми й намічати їх 

рішення, словом, відтворювати риси 

грандіозного образу своєї доби, 

змальовуючи характерних її 

представників». 

Іван Нечуй-Левицький: 

«…щоб література була одкидом 

правдивої, реальної жизні, похожим на 

одкид берега у воді, з городом чи з селом, 

з лісами, горами і всіма предметами, котрі 

знаходяться на землі. Реальна література 

повинна бути дзеркалом, у котрому б 

одсвічувалася правдива жизнь…» 

Іван Франко: 

Натуралісти намагалися «дослідити 

фізіологічне право спадкоємності в цілому ряді 

людей зовні відмінних, але при ближчому 

спостереженні наділених виразними рисами 

спільного походження». 

Еміль Золя: 

Завданням натуралістів є необхідність 

«оволодіти механізмом явищ людського життя, 

дістатися найменших коліщаток інтелекту й 

почуттів людини, що згодом пояснюватиме 

фізіологія, показати, як впливає на неї 

спадковість і навколишнє середовище, потім 

намалювати людину, яка живе в соціальному 

середовищі, що сама його створила, щодня 

змінює, у свою чергу наражаючись у ньому на 

постійні зміни». 

Спосіб пізнання й відтворення дійсності 

Іван Франко: 

«Єдиний кодекс естетичний – життя», 

тому слід творити «вважаючи тільки на 

правду». 

Еміль Золя: 

«…літературі дає напрям наука». 

«Ми виходимо з достовірних фактів, 

дійсність – ось наша непохитна основа; але щоб 

показати механізм фактів, нам потрібно 

викликати й спрямовувати явища, і тут ми 

даємо волю своїй творчій фантазії». 

Авторська позиція 

Іван Франко: 

«Нехай особа автора, його світогляд, його 

спосіб відчування внішнього і 

внутрішнього світу і його стиль 

виявляється в його творі якнайповніше, 

нехай твір має в собі якнайбільше його 

живої крові і його нервів». 

«Діапазон його відчуттів мусить бути 

величезним так само, як і масштаби його 

зору; його очі мусять бути в деяких 

Еміль Золя: 

Автор – «фотограф явищ», «реєстратор 

фактів», «слідчий, який вивчає людей та їхні 

пристрасті», «учений, який застосовує у своїй 

особливій галузі спостереження і аналіз», 

«експериментатор», який використовує 

експеримент у дослідженні «природного й 

соціального життя людини». 

 

Іван Франко: 
«…ніде не видно автора, не чути його голосу, 
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випадках мікроскопами…», щоб 

«помітити деякі сталі угруповання і 

закономірності там, де звичайно 

невправне око бачить тільки хаос», 

«зрозуміти, заглибитися і відтворити 

надто диференційоване суспільство, 

всюди найти явища істотні і відмежувати 

їх від менш важливих». 

не чути биття його серця. Безжалісний ніж 

анатома розкриває перед нами всі тайники 

людської душі, фотограф дає тисячі копій з 

натури, психолог робить безліч 

спостережень…». 

Образи 

Оноре де Бальзак: 

Герої в реалістичних творах «завжди 

діють у дусі часу, відповідно до свого 

місця в суспільстві». 

Реалісти працювали над «створенням 

типів». 

Іван Франко: 

Герої в реалістичній літературі – це 

«люди пересічені, звичайні, яких ми 

щоденно зустрічаємо в житті з їхніми 

буденними пригодами». 

Еміль Золя: 

Герої натуралістичних творів ілюструють 

наслідки того, «що відбудеться, якщо певна 

людська пристрасть буде розвиватися в 

певному середовищі й певних умовах, що вона 

викличе з точки зору окремої особистості й 

усього суспільства». 

Учням також вдалося за висловлюваннями письменників структурувати 

провідні риси напрямів у таблиці: 

Риси напрямів Реалізм Натуралізм 

Естетична 

програма 

Дослідження й відтворення 

об’єктивної дійсності 

Фіксування фактів з метою 

дослідження й пояснення людської 

природи 

Стильова 

домінанта 

Аналітичність, об’єктивність 
«Наукова 

об’єктивність» 

Основа 

творів 
Об’єктивна дійсність Натуралістичний факт 

Авторська 

позиція 

Автор виявляє свою 

присутність і втілює свої 

гуманістичні ідеали 

Автор не виявляє своєї 

присутності, він діє як фотограф, 

реєструє факти 

Образи 
Типові характери в типових 

обставинах 

Образи, розкриті через інстинкти, 

дію спадковості 

Проведена в такий спосіб дослідницька робота та її презентація створює 

належні умови сприйняття реалістичних творів і розуміння натуралізму в 

загальних рисах. Натуралістичні твори І. Франка, на жаль, не вивчаються у 

шкільному курсі української літератури (за винятком класів філологічного 

профілю), однак на уроках зарубіжної літератури (за програмою академічного 
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рівня) учні читають і аналізують роман Е. Золя «Кар’єра Ругонів». Тому їм 

пропонувалися невеликі уривки з роману І. Франка «Борислав сміється» із 

завданням визначити риси натуралізму. 

Під час обговорення старшокласники пожвавлювалися, оскільки мова 

йшла про натуралістичне зображення героїв, їхніх психологічних і спадкових 

проблем. Учителем актуалізувалася одна із сюжетних ліній кохання Готліба й 

Фанні (спадкоємців двох найзаможніших капіталістів Гольдкремера й 

Гаммершляга). В експериментальних класах виявилися учні, які зацікавилися 

романом, знайшли текст у бібліотеці й прочитали його поза межами програми. 

Тому обговорення натуралістичного твору І. Франка було заплановане на урок 

позакласного читання. Оскільки роман складний і великий за обсягом, учням 

було запропоновано підготуватися до уроку-конференції. Старшокласники, які 

прочитали твір, отримали теми для доповідей, іншим учням пропонувалося 

брати участь у їх обговоренні. Орієнтовні теми учнівської конференції: «Над 

ким сміється Борислав»: 

- Натуралістичний образ міста робітників і капіталістів. 

- Натуралістичні факти в романі «Борислав сміється». 

- Інстинктивне й неконтрольоване в діях героїв. 

- Наслідки вивільнення фізіологічного й генетичного: нещасливе 

кохання Готліба й Фанні. 

- Натуралістичний образ хати-пустки ріпника. 

Під час вивчення повісті «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького учням 

пропонувалося створити сторінки «підручника життя», що доповнювалися у 

процесі аналізу роману Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як 

ясла повні?». У межах поставлених реалістами проблем старшокласники 

відповідали на запитання: 

Сторінка перша: «Причини деформації національного характеру» 

- Яке суспільно-історичне тло змальоване в повісті «Кайдашева сім’я» 

(романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)?  
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- Що ви вважаєте деформацією національного характеру? 

- Що свідчить про руйнацію духовності українського народу? 

Обґрунтуйте думку цитатами з повісті «Кайдашева сім’я» (роману «Хіба ревуть 

воли, як ясла повні?»). 

- Чи називають письменники-реалісти причини духовного занепаду 

народу, особистості? Знайдіть відповідь у художніх текстах. 

Сторінка друга: «Духовна єдність родини – запорука щастя» 

- Чи щасливі родини Кайдашів («Кайдашева сім’я») (Чіпки 

Варениченка «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»)? 

- У чому причина нещасть Кайдашевої родини? 

- Поміркуйте, що може стати запорукою родинної злагоди Кайдашів 

(особистісного щастя героїв роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»). 

Сторінка третя: «Людина й суспільство» 

- Які чинники впливали на формування характеру Чіпки? Яку роль 

грала спадковість, доля, суспільство? Чим зумовлено поведінку літературного 

героя? 

- Чи був у Чіпки вибір? Доведіть свою думку на прикладах з 

художнього твору. 

- Чи однакова природа створення образу Чіпки й загального образу 

«волів»? 

Сторінка четверта: «Як говорить український народ (за творами 

реалістів)» 

- І. Нечуй-Левицький був впевнений, що література повинна бути 

народною. У чому полягає народність художніх творів письменника? 

- Український побут і жива народна мова у творах реалістів. 

Старшокласники експериментальних класів охоче розмірковували з 

приводу суспільно-історичних проблем, що зумовили деформацію 

національного характеру, підтверджуючи свої думки цитатами з повісті та 

роману. Проблемні питання та пошуки відповідей на них сприяли 
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зосередженню учнів на соціальному досвіді українців, їхній духовній культурі. 

Тому робилися висновки про те, що духовна єдність може врятувати родину 

Кайдашів, навіть у складних соціальних умовах. 

Учні відзначали тиск соціальних умов на особистість, суспільну 

зумовленість її характеру, однак розуміння психологічного письма Івана Білика 

й Панаса Мирного дали можливість зробити висновки й про те, що в людини 

завжди є вибір. У відповідях ішлося про психологічний комплекс Чіпки, який з 

дитинства ріс байстрюком. Його характеру була властива імпульсивність, він 

виявляв мимовільну жорстокість, злість. Звичайно, злість Чіпки породжена 

часом і суспільством, долею родини, однак тільки він сам винен у тому, що 

його правдолюбство перетворилося на розбійництво й стало рушієм найгірших 

рис його характеру. 

Обговорення художніх творів передбачало актуалізацію знань учнів про 

реалізм, застосування стильових орієнтирів для підведення підсумків стосовно 

провідних тем, жанрових утворень, образів, авторської позиції, художнього 

мовлення реалістів. 

Вивчення імпресіонізму відповідно до чинної програми відбувалося під 

час вивчення творчості М. Коцюбинського. З метою акцентування стильової 

естетики напряму було застосовано урок-враження. Щоб усвідомити специфіку 

мистецтва вражень, учням пропонувалося: проаналізувати імпресії в новелі 

«Intermezzo» з визначенням настрою, художніх засобів; переказати імпресії зі 

збереженням пафосу й вражень, настроїв. 

Вивчення імпресіонізму потребувало активізації міжмистецьких зв’язків 

літератури й живопису. Розуміння імпресіоністичної естетики формувалося в 

учнів у процесі порівнянь літературних і малярських імпресій. Орієнтовні 

запитання й завдання: 

- Що споріднює новелу М. Коцюбинського з картинами О. Мурашка та 

М. Бурачека? 
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- Розкрийте значення солярних образів, гри світлотіней на картинах 

українських імпресіоністів та символу сонця в новелі М. Коцюбинського 

«Intermezzo». 

- Схарактеризуйте настроєвість імпресіоністичних творів письменника 

й художників. 

- Порівняйте імпресіоністичні пейзажі в малярстві та літературі. 

- Які звуки й запахи поля, відтворені в новелі М. Коцюбинського, 

можна відчути у картинах О. Мурашка й М. Бурачека? 

- Доведіть, що в новелі «Intermezzo», а також на картинах О. Мурашка 

«На кормі», «Сонячні плями» та М. Бурачека «Хатка», «Село. Вітряний день» 

відтворені враження, настрої. 

- Як відображено єдність людини й природи в новелі та на картинах 

українських імпресіоністів? 

Під час бесіди учні зауважили, що відчуття світла й життєвого оптимізму 

властиві картинам українського художника О. Мурашка, особливо «Сонячним 

плямам», «На кормі». Учні знайшли їм відповідники в новелі 

М. Коцюбинського. Старшокласники відзначили, що літературні імпресії 

М. Коцюбинського та малярські роботи О. Мурашка споріднюють такі риси: 

захопленість кольоровими ефектами, мерехтінням сонячних відблисків, грою 

світлих відтінків і кольорів; бачення об’єктів крізь пронизане променями 

повітря; прояви любові до людини, життєствердна основа. Наведемо кілька 

учнівських висловлювань, які підтверджують розуміння імпресіоністичної 

естетики: 

Ганна Т.: Митців єднає оптимізм, піднесений настрій. Він виявляється в 

життєлюбстві, бо тільки така особистість може сприймати світ у всій його 

красі й різноманітності. Сонячне світло на картинах О. Мурашка і в новелі 

М. Коцюбинського ніби освітлює красу довкілля. Сонячні плями на обличчі 

людини, світлий і відкритий погляд говорять про її спорідненість із природою. 

Людина, її душа є частиною цієї природи, а відтак і її краси. 
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Картину О. Мурашка «Сонячні плями» учні сприйняли як відтворення 

настрою зціленого природою митця: 

Олексій І.: Люди, зображені на картині «Сонячні плями», ніби передають 

настрій зціленого від утоми, емоційного виснаження митця з новели 

«Intermezzo». На їхніх обличчях і одязі грають «сонячними зайчиками» промені, 

виблискуючи своїми вогниками. Здається, від того обличчя світяться й 

мимовільно виражають радість життю! Сама природа надає людині сили, 

віри, надії, наповнює оптимізмом її внутрішній світ. Недаремно з першим 

теплом люди виїжджають за місто, можливо, відпочити душею й відчути 

єдність з природою. 

Богдан С.: Образ сонця освітлює не тільки красу природи, довкілля, а й 

темні куточки внутрішнього світу людини. Обличчя людей на картинах 

«Сонячні плями» й «На кормі» ніби відтворюють візуально, ілюструють 

літературні імпресії М. Коцюбинського. Наприклад: «…я повний приязні до 

сонця і йду просто на нього, лице в лице. Повернутись до нього спиною – крий 

Боже! Яка невдячність! Я дуже щасливий, що стрічаюсь з ним тут, на 

просторі, де ніхто не затулить його обличчя…». 

Експресіонізм вивчався в межах монографічної теми «Василь Стефаник: 

життя і творчість». Стильовий аналіз новели «Камінний хрест» здійснювався на 

уроці-експресії, на якому акцентувалася домінанта напряму – емоційне 

вираження межових почуттів. Розглянемо ключові структурні елементи цього 

уроку. На початку старшокласникам пропонувалося розглянути картину 

Е. Мунка «Крик» й відповісти на запитання: «Що єднає новелу письменника й 

картину художника?» Учні помітили, що твори В. Стефаника й Е. Мунка 

споріднені художнім відтворенням потужних емоцій зболеної душі людини. 

На цьому етапі потребував активації мистецький діалог новели 

В. Стефаника «Камінний хрест» і однойменного кінофільму Л. Осики. Під час 

обговорення зі старшокласниками новели й побаченого на екрані формувалися 
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загальні уявлення про естетику експресіонізму – мистецтва художньо виражати 

емоційні стани. Учням пропонувалися запитання до бесіди: 

- Чи схожі початкові кадри кінофільму «Камінний хрест» на 

документальні? 

- Чому кінофільм чорно-білий, чи може він бути кольоровим? 

- Які враження спричинює обрана художня техніка кіно? 

- Чому кінорежисер Л. Осика уникає засобів зовнішньої 

кінематографічності? 

- Яким уявляється життя Івана Дідуха за першими кадрами фільму? 

- Як можна описати його характер? 

- Що відволікає Івана від роботи? Чому він так гостро реагує на спів 

птаха? 

Фільм складний для сприйняття, особливо для молоді, яка звикла 

переглядати серіали, не переймаючись глибокими роздумами про побачене. До 

того ж, пропустивши будь-яку частину серіалу, швидко можна здогадатися, про 

що йде мова. Українське поетичне кіно потрібно дивитися уважно, відчитуючи 

кожну деталь, розгадуючи символи, розуміючи мову кіномистецтва. Сенс цього 

фільму передає кожний епізод. Тому вчимо дивитися подібні фільми 

частинами, відразу обговорюючи побачене. 

Під час бесіди з’ясувалося, що перші кадри фільму через показ суворої 

панорами дійсності нагадали старшокласникам документальну зйомку. 

Спостерігаючи, як довго й повільно рухається вгору крутим пагорбом змучений 

працею Іван у парі з конем, виносить важкі мішки з гноєм нагору й, діставшись 

своєї «букати» землі, починає оранку, учні розуміють виснажливість праці 

головного героя. Помічають також і те, що камера періодично фокусується на 

обличчі старого, демонструючи кожну його зморшку – знак важкого життя, а 

потім віддаляється. З’ясовуємо з учнями, що таким чином режисер намагається 

наблизити до глядача героя, щоб показати його особливим, а потім віддаляється 

й символічно зображує його дрібною комахою на землі. Дідух навіть байдужий 
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до болю, що його завдають шпичаки, впинаючись у босі ноги: «…я не маю часу 

з тобов панькатиси» (за В. Стефаником). Він людина праці й ця дрібниця не 

порушить звичайного її ритму. 

Старшокласники емоційно обговорювали стан головного героя новели, 

його переживання, викликані рішенням емігрувати. Фільм допоміг зрозуміти 

внутрішню боротьбу Івана Дідуха, його сумніви, біль від близької розлуки з 

рідною землею. Учні цитували слова, промовлені ним до птаха: «Лети собі геть 

до неба і скажи твоєму Богу: “Най мені дурну птаху не посилає зі співанками. 

Коли він такий моцний, най мене в Канаду не засилає…”», – сприймаючи їх як 

крик душі доведеної до відчаю людини. Згадувалися й потужні слова з новели 

В. Стефаника: «Ца земля не годна кілько народа здержіти та й кількі біді 

вітримати. Мужик не годен, і вона не годна, обоє вже не годні» [395, с. 40]. З 

метою посилення емоційного сприйняття новели й фільму, вчителем було 

процитовано думку І. Дзюби, який помітив, що тільки безтурботний спів 

жайворонка виводить Івана із забуття, змушує відірватися від чорної ріллі, 

довжиною в життя, і подивитися в небо, за словами критика, для того, щоб 

«зіставити свою малість і свої муки з величчю і безпристрасністю природи; 

нескінченну людську суєту – з її спокійною самодостатністю; свій клаптик 

землі включити до безмежної матері-землі, світу» [355, с. 224]. 

Важливим завданням для розуміння експресіонізму стало визначення 

головних символів новели В. Стефаника «Камінний хрест». Старшокласники 

витлумачили значення горба, хати, пісні, камінного хреста. Цитували словами 

твору Дідухове відчуття духовної кризи й долі емігранта: «…підемо світами і 

розвіємоси на старість, як лист по полі» [395, с. 41]. Таким відчуттям героя 

пояснювали бажання встановити на своєму клаптику землі, що на ньому 

змарнував життя, скалічився, камінний хрест – символ вічної присутності на 

рідній землі: «Хотів-єм кілько памнєтки по собі лишити» [395, c. 41]. 

Естетичні засади літературного напряму символізму розглядалися на 

прикладах поезій М. Вороного та Олександра Олеся. Деякою мірою учні були 
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готові до сприйняття цього стильового явища, оскільки протягом 

експериментального навчання неодноразово пропонувалося витлумачити 

багатозначні абстрактні символи у творах М. Коцюбинського, В. Стефаника, 

О. Кобилянської, пояснити музикальну інтенційність новели «Intermezzo» 

тощо. Окрім того, старшокласники отримали завдання осмислити літературні 

маніфести символізму й визначити риси його стилю. 

Під час вивчення символізму першочерговим завданням було 

активізувати інтуїтивне чуття старшокласників. Тому на початку вивчення 

творчості М. Вороного учням було запропоновано написати асоціативний етюд, 

застосовуючи художні образи з поезії «Інфанта» (раніше невідомої): «осінні 

дерева», «проміннострунні акорди», «синя далечінь», «туманний обрій», «тінь», 

«сон». Учням не озвучували назву поезії й автора, подали лише перелік 

художніх образів. Старшокласники писали мініатюру, керуючись 

особистісними асоціаціями. Учні зацікавилися тим, що однакові образи 

викликали в них різні думки й почуття. Наведемо приклад учнівського твору. 

Сергій Т.: «Ідучи парком, помічаю, що осінні дерева зазнали чарівного 

перевтілення й обдаровують усіх красою різноманітних барв. Здалеку 

велетенський казковий птах погойдує віттям-крилами, однак злетіти не 

може. А поряд – велика пожежа, що з поривом вітру розгорається все більше 

й більше… Онде тягнуться до небес диво-свічки жовтавого кольору, тільки 

серцевина біла й тонка, як нитка… Проміннострунні акорди блакитно-сірого 

неба тануть у синій далечині й гармонізують музику осені… Усе ближче й 

ближче туманний обрій, світло свічок непомітно зникає, стишується музика, 

гасне вогнище, а птах складає свої крила й перетворюється на тінь... Казковий 

сон осені». 

Актуалізуючи компаративний аспект вивчення символізму, було 

зосереджено увагу на особливому відчутті й розумінні краси письменниками, 

які репрезентують літературний напрям. Учням пропонувалося об’єднатися в 

групи й дослідити, як виражено ідею Краси в поезіях Ш. Бодлера «Краса», 
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«Гімн красі» та М. Вороного «Мавзолей», «Краса!». Оскільки символ виражає 

глибинну, приховану сутність реальності, то старшокласникам потрібно було 

декодувати абстрактно-умовні смисли через установлення асоціативних 

зв’язків між ними. Кожна група презентувала асоціативний кущ, що спонукало 

зробити висновки про ідейно-естетичні погляди двох поетів, знайти точки 

дотику й розбіжності в їхньому світогляді. Схеми, накреслені учнями, мали 

такий вигляд: 

М. Вороний, «Краса!» М. Вороний, «Мавзолей» 

 

духовність             святість 

 

Краса 

 

довершеність       патріотизм 

 

вічність 

гармонія                   храм душі 

 

Краса 

 

таємниця                       мрія 

ідеальна сутність 

Рис. 5.1 Асоціативні кущі 

Ш. Бодлер, «Краса» Ш. Бодлер, «Гімн красі» 

божественна сутність 

вічність                    мрія 

 

Краса 

 

святість                 велич 

любов 

 

всюдисущість             свобода 

 

Краса 

 

могутня перетворювальна  

сила 

Рис. 5.2 Асоціативні кущі 

Пояснюючи свої асоціації, викликані художніми образами, учні 

відзначили, що поети, декларуючи естетичну мету «служити Красі», 

осмислювали її ідеальну сутність, намагаючись розгадати таємницю 
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прекрасного, поринали у трансцендентний світ. Символісти шукали красу 

всюди: на землі, небесах, у глибинах людської душі; вони бачили її цінність у 

єдності естетичного й духовного. Так, Ш. Бодлер у вірші «Гімн красі» 

«видобуває» красу зі зла, стверджуючи її всюдисущість. М. Вороний, 

об’єднуючи дві любові в серці ліричного героя з поезії «Краса», наголошує: 

«…я Красу люблю… / Як рідну Україну», – таким чином вивершуючи ще й 

красу патріотичних почуттів людини, що вирізняє український символізм на 

загальному тлі цього стилю. 

Усвідомленню художньої природи символізму, розвитку творчої уяви 

учнів, активізації потреби мислити символічними категоріями сприяли також 

методичні прийоми: аналізу художніх засобів, за допомогою яких виражено 

образ-символ; добір аналогій до образних висловлювань; створення власного 

образу-символу за законами відповідного стилю тощо. 

За результатами вивчення літературних напрямів у 10 класі виявлено 

позитивну динаміку в набутті старшокласниками знань, сформованості вмінь, 

засвоєнні ціннісного потенціалу різностильового письменства: 

- структурування конститутивних рис літературного напряму на основі 

аналізу художніх творів, вивчення літературної критики, літературних 

маніфестів; 

- оперування знаннями стильових рис реалізму, імпресіонізму, 

експресіонізму, символізму під час аналізу та інтерпретації художніх творів; 

- формулювання оцінювального висловлювання про художній твір з 

урахуванням його стильової специфіки; 

- створення художніх мініатюр за законами реалізму, імпресіонізму, 

експресіонізму, символізму; 

- особистісне засвоєння художнього образу світу, відтвореного 

реалістами, імпресіоністами, експресіоністами, символістами. 
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5.2. Формування в учнів 11 класу вмінь оперувати стильовими 

орієнтирами футуризму, сюрреалізму, постмодернізму й розуміти 

стильовий синтез 

На початок 11 класу в учнів сформувалися уявлення про розвиток 

модернізму як нової світоглядної системи та стильові напрями, що її 

репрезентують: імпресіонізм, символізм, експресіонізм. Також протягом 

експериментального навчання в 10 класі були актуалізовані й поглиблені 

знання про реалізм та романтизм, що сприяло ефективності засвоєння 

стильових тенденцій неоромантизму й неореалізму. Ці знання й уміння 

застосовувати стильові орієнтири під час аналізу художніх творів неодноразово 

перевірялися завданнями експериментального навчання в 11 класі. Наприклад, 

обґрунтовуючи стильовий синтез імпресіонізму, символізму, експресіонізму в 

поезії П. Тичини тощо. Окрім того, учні познайомилися з новими напрямами 

модернізму: футуризмом і сюрреалізмом, а також напрямом сучасності – 

постмодернізмом. 

Футуризм вивчався відповідно до чинної програми з української 

літератури в межах монографічної теми: «М. Семенко: життя і творчість». Щоб 

учні зрозуміли світовідчуття футуристів, було запропоновано підготувати урок 

– епатажну виставу, яка б певною мірою в загальних рисах відтворювала пафос 

їх виступів і творів, уявлення про світ і людину, естетичну програму. Були 

сплановані виступи від речників футуризму, учні виголошували уривки з 

маніфестів Ф.-Т. Марінетті, М. Семенка, інсценізували «Зустріч на перехресній 

станції» (розмову М. Семенка, Ґео Шкурупія, М. Бажана), декламували вірші 

М. Семенка, В. Маяковського, демонстрували репродукції картин 

Н. Гончарової, О. Богомазова, О. Екстер, презентували власні літературні 

газети й буклети про футуризм. Обговорюючи маніфести й твори футуристів, 

старшокласники не залишилися байдужими. Не всім сподобалися футуристичні 

вірші М. Семенка, але переважна більшість учнів зрозуміли, яку думку хотіли 

донести футуристи до сучасників і чому свої погляди вони виражали епатажно. 
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Для прикладу наведемо роздуми учениці на тему: «Футуризм – це ляпас 

суспільному смаку чи нові традиції?» 

Настя Т.: «Футуризм – це виклик культурним традиціям із наміром 

створити мистецтво майбутнього. З одного боку, митці, художньо 

відтворюючи світ, мусили відповідати запитам своєї доби. Вона 

характеризувалася революційністю в суспільному русі, технічному й науковому 

розвитку. У літературі ці настрої співмірні з деструкцією: руйнування 

старого в ім’я створення нового. Ламати стереотипи завжди важко, тому 

футуристи були налаштовані войовничо, озброїлися епатажністю й 

зухвалістю. А з іншого боку, справжнє мистецтво ніколи не втрачає своєї 

актуальності, тому навіть футуристам не вдалося оминути впливів 

попередніх традицій. Поезії М. Семенка свідчать про розвиток нового стилю в 

українській літературі з його відчуттям технічної краси, механічними 

образами, мовними експериментами, прагненням пошуку». 

На прикладі роману В. Підмогильного «Місто» був актуалізований 

неореалізм, позначений екзистенціалізмом. З метою активізації ініціативності 

та виявлення глибини читацької рецепції старшокласникам пропонувалося 

стати співтворцями уроку – екзистенційного пошуку й підготувати запитання 

до письменника, які виникли під час читання роману. Увага учнів 

зосереджувалася на таких рисах неореалізму, як-от: увага до промовистої 

деталі; поглиблений психологізм; акцентування на проблемі боротьби 

протилежних начал у душі людини, особливостях її характеру. Подаючи 

рекомендації до первинного сприйняття твору, окреслили важливі аспекти 

роману: 

- Особливості зображення української людини 20-х років ХХ століття в 

образі Степана Радченка, який опинився в нових умовах, що стали для нього 

життєво випробувальними. 

- Етапи адаптації Степана Радченка до міського життя художньо 

відображено в його стосунках із жінками, змінах помешкання, одягу, звичок. 
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Перевіряючи домашнє завдання, що полягало у формулюванні запитань 

до автора роману, систематизували їх за сюжетними лініями. Оскільки 

В. Підмогильний змалював людину на естетичних засадах неореалізму та 

екзистенціалізму, що важливо усвідомити учням у процесі аналізу роману, 

закцентували увагу на екзистенції Степана Радченка. Логічно було 

упорядкувати питання таким чином, щоб були висвітлені взаємодії головного 

героя з містом, жінками, літераторами та критиками. 

За кожним блоком запитань учні зробити висновки, працюючи у творчих 

групах. Старшокласники зауважили, що більшість означених проблем 

стосуються особистості з її екзистенційними пошуками й не мають однозначної 

відповіді в романі. Автор залишає їх незавершеними, відкритими, як і сюжет, 

змушуючи читача самого розмірковувати й обирати з множини варіантів. 

Таблиця мала такий вигляд: 

Степан і місто Степан і жінки Степан і коло літераторів 

- Хто він – цей 

енергійний сільський юнак, 

який приїхав до Києва? 

- У нього є мета в житті? 

Вона змінюється під час 

перебування в місті? 

- Як Степан відчуває 

життя? Чи змінюються ці 

відчуття? 

- Чому він самотній у 

натовпі? 

- Степан підкорив місто 

чи став його жертвою? 

- Який шлях само-

ствердження долає Степан? 

- Яку роль відіграють 

жінки в житті Степана? 

- Чи щасливий Степан 

хоча б з однією із них? 

- Він здатний любити? 

- Чим завершиться 

остання любовна пригода 

Радченка й чи остання вона? 

- Степанові вдалося 

реалізувати свій емоційний 

та творчий потенціал? 

- До чого він прагне? 

Яке значення для нього має 

кар’єра? 

- Чому Степан не має 

друзів? 

- Степан Радченко – 

соцреаліст чи модерніст? 

На наступному етапі уроку було зроблено деякі узагальнення щодо 

роману «Місто» як класичного зразка літературного екзистенціалізму. 

Пропонувалися наступні запитання для бесіди: 

- Яким постає світ в уявленні Степана Радченка? 

- Як почувається в такому світі Степан Радченко та інші герої роману? 
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- Як головний герой намагається протистояти абсурдності світу? Який 

шлях, за філософією екзистенціалізму, він обирає: смерть, бунт, творчість, 

втечу? 

- За допомогою яких художніх засобів в романі відтворені 

переживання Степана, становлення його особистості? 

- Хто з головних героїв не зміг подолати розпач від розбіжності, яка 

виникла між очікуваним і дійсним? Чи був вихід із складного становища? 

- Які філософські проблеми постають у романі «Місто»? 

Складну теоретичну інформацію систематизували в таблицю за блоками: 

екзистенційні категорії, що актуалізовані у творі; засоби поетики, за допомогою 

яких утілено ці категорії. 

Уявлення про світ і 

людину 

Завдання мистецтва, 

засоби поетики 

 

- Відправною точкою 

осмислення буття є людина та її 

існування. 

- Світ сприймається як 

абсурд, ніщо. 

- Несумісність прагнень і 

очікувань з дійсністю є 

причиною розчарувань людини. 

- Її внутрішньому стану 

притаманні: страх, відчай, 

самотність, самозаглибленість, 

страждання. 

- «Закинутість» людини у 

світ реальності повсякчас вимагає 

від неї вибору поведінки. 

- Людина має свободу 

вибирати. 

 

- Завдання митців – пізнання особистості, яка 

шукає свою сутність, скептично сприймаючи себе й 

навколишній світ. Пошук справжніх причин трагічної 

невлаштованості людського життя. 

- У літературі постають проблеми: сенсу життя, 

свободи вибору, співвідношення раціонального та 

ірраціонального, почуттів та розуму, інтелекту. 

- Теми творів стосуються пошуків людини, її 

становлення, самоідентифікації, самоствердження, 

екзистенційного вибору, боротьби. 

- Письменники зображують неоднозначних «героїв-

екзистентів», сповнених суперечностей. Вони 

перебувають у постійному пошуку, змагаючись із 

обставинами. Це живі люди із своїм добром і злом, 

мізерністю й величчю, які долають самотність, 

відчуження, страх. 

- Актуалізуються конфлікти між дріб’язковістю й 

гідністю людини, між дійсним і вдаваним. 

- Вагома роль іронії, самоіронії, скепсису. 

Також було актуалізовано важливу рису неореалізму – поєднання 

життєвої правди із філософсько-аналітичною заглибленістю й ліричною 

стихією. 

Із сюрреалізмом старшокласники знайомилися під час вивчення творчості 

Б.-І. Антонича. З метою ефективності запам’ятовування рис напряму матеріал 
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до уроків добирався з урахуванням його стильової домінанти – візійності 

створення дивовижного. Найважливішим було здивувати учнів сновидністю 

творчості, дивовижними образами, тому застосували урок дослідження 

художнього твору як явища сюрреалізму (урок-дивовижу). За сприянням 

учителя старшокласник підготував матеріал про візійність творчості  

Б.-І. Антонича (із розмови з поетом у редакції «Як розуміти поезію»). Учні з 

цікавістю слухали повідомлення про сновійність створення образів, тому в 

процесі аналізу поезій виявляли інтерес до тлумачення сюрреалістичних 

метафор, вибудовування їх сенсу. 

В експериментальних класах шкіл Луганщини вивчення сюрреалізму 

продовжувалося на уроці літератури рідного краю в межах аналізу верлібрів 

В. Голобородька. Старшокласники отримали завдання схарактеризувати образ 

хати, опоетизований у творах талановитого поета-земляка (збірка «Ми йдемо»). 

Учні знаходили поетичні рядки з образом-архетипом «хата» й намагалися 

інтерпретувати їх, актуалізуючи духовний досвід українського народу. До 

прикладу наводимо висловлювання учнів: 

Вікторія М.: Метафори «по долівці ходить м’ята» й «по долівці ходить 

проміння» («Дорогою через літо») виражають традиції українців 

заквітчувати хати й наповнювати їх світлом. Своєрідними оберегами від 

темних сил вважаються рута-м’ята, що нею прикрашали житло, і сонячне 

проміння, яке потрапляло у вікна. До речі, з північної сторони, де ніколи не 

буває сонця, вікон не робили, бо «хата сміється до сонця». Вона, в уявленнях 

наших співвітчизників, повинна бути обов’язково світлою, наповненою 

духовним теплом. У поезії Василя Голобородька вікна хати асоціюються з 

очима, що ними вона дивиться на світ і зберігає його образ: «квадратне око 

хати» («Палець щастя»), хата «з ясними очима на білесенькому обличчі» 

(«Дорогою через літо»). 

Іван Р.: Василь Голобородько порівнює хату із гніздом. Наприклад, у 

поезії «З дитинства: дощ» поет повертає кожного, хто «напасеться», 



385 

«набігається», «нахитається», «насидиться на горі», «належиться», додому – 

«у хату, наповнену теплом, як гніздо». Мотиви верлібрів поета пов’язані з 

давніми народними уявленнями й віруваннями, зокрема він вірить і в те, що 

лелече гніздо на стрісі хати стало одним із її оберегів. Його не слід руйнувати, 

адже воно може вберегти хату, «що навпіл розсілася», а родину – врятувати 

від нещастя: «Та ось лелека мостить гніздо / на обох дахах по півгнізда – / і з 

половин стає знову хата» («Лелече гніздо»). 

Олександра С.: Краєвид біля української хати прикрашає квітник, а ще в 

ньому завжди є садок, де ростуть вишні, яблуні, груші. У творах Василя 

Голобородька дивовижним чином переплетено чарівні візії з реальністю, 

відтворено єдність людини з природою. Наприклад: «Любо яблуньці жити у 

нашій хаті, / тільки з того боку вікна...» (поезія «Дві яблуньки»), «Вишні 

обступили твою хату колом, мов граючи у “перепілку”» (поезія «По золотій 

нитці»). Відбуваються й інші дива: ліричний герой прокидається серед ночі 

«серед голих вишень коло хати» (поезія «Мамо, надивлятися…») або 

спостерігає, як «квіти ходили у місячному танку» коло хат (поезія «гітара 

дівувала…»). 

Із поняттям «постмодернізм» старшокласники ознайомилися на оглядовій 

лекції «Українська література ІІ половини ХХ – початку ХХІ ст.». 

Поглиблювали знання про постмодернізм на уроці – іронічному осмисленні на 

тему: «Постмодернізм – це там, де кожен із нас опинився сьогодні». Урок був 

спрямований на актуалізацію стильової домінанти постмодернізму – іронічної 

гри. На уроці проводилися міжмистецькі порівняння з архітектурою, 

живописом, художньою фотографією. Особливості постмодернізму 

ілюструвалися рисами архітектури. Прагнучи уникнути одноманітності, 

архітектори почали активно переглядати традиції, утілюючи принцип іронічної 

гри, відроджувати історичні архітектурні стилі, еклектично змішуючи їх та 

інтегруючи в сучасність, поєднуючи елітарність із масовою культурою. Учням 

були продемонстровані приклади деконструкції, виявленої в руйнуванні 
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звичної форми («горбатий» будинок у Сопоті, Польща; «танцюючий» будинок 

у Празі, Чехія та ін.) На уроці цитувалася думка Ю. Заколябіної: 

«Деконструктивний дизайн можна назвати й «атракціонним», у силу його 

гротескності, бурлескності й буфонади. Характер кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

зшитий із різних клаптиків і заштопаний, як костюм блазня, проте саме цього 

блазня приймають із серйозністю» [158]. Учні також знаходили оригінальні 

приклади деконструктивності й формальної гри, як-от споруда музею 

Ґуґґенгайма в Більбао архітектора Ф. Гері. Розглядаючи будівлю, 

старшокласники порівнювали її з літаком, кораблем, птахом, розквітлою 

трояндою. Формальну іронічну гру в архітектурі ілюстрували: будинок-робот 

(Таїланд); будинок-кошик (США); будинок-рояль-скрипка (Китай); куб-хауз 

(Роттердам, Нідерланди); будинок «на боці» (Київ, Україна). Старшокласникам 

пропонувалося поміркувати над тим, про що «говорить» іронія архітекторів. 

Учні намагалися продемонструвати прийом цитування в архітектурі, що 

полягає у використанні відомого культурного взірця в загальній композиції або 

її деталях. Учні знайшли в Інтернеті й презентували будинок Н. Кембел у 

Туреччині у вигляді ока Гора (давнього єгипетського символу, що оберігає й 

приносить удачу); споруду «Music hall» з етнічним елементом глечика у 

м. Астана; сучасний будинок з хатою на даху в м. Полтава. 

На уроці жваво обговорювали іронічне цитування в живописі на прикладі 

картини українського художника-постмодерніста В. Цаголова «Евандер 

Холіфілд – Ван Ґоґ мимоволі». Боксер Е. Холіфілд зображений подібно до 

В. Ван Ґоґа на автопортреті з відрізаним вухом і люлькою, що є натяком на 

випадок одного з поєдинків із М. Тайсоном. 

Старшокласники з цікавістю спостерігали інтертекстуальність 

незвичайних графічних та фоторобіт українського художника О. Клименка з 

авторського проекту «Бібліотека. Транстемпоральні глоси до історії 

цивілізації», що кличуть до захопливих віртуальних подорожей у просторі й 

часі, нагадуючи про пам’ятки світової культури. Учні тлумачили знаковість 
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фотоколажу суворого сучасного пейзажу з вікна вагона й цитованої 

романтичної картини К.-Д. Фрідріха «Подорожній над морем туману», що 

демонструє іронічну гру на хронотопному й стильовому рівнях, змішування 

документального та художнього, буденного й піднесеного. 

У межах літературного постмодернізму обговорювалися діяльність і 

творчість літературних груп. Наприклад, групи «Пропала грамота», створеної 

1990 р. у Києві. Розповідаючи про це об’єднання, наголошувалося, що його 

засновники – інтелектуали з філологічною освітою, однак їхню творчість не слід 

асоціювати з високою естетикою неокласиків. У цьому зв’язку цитувалася думка 

М. Розумного, який слушно відзначив «збанкрутіння» сучасного поетичного «Я» 

на світоглядному рівні: «Новітня українська елітарна поезія іронічна, 

карикатурна і часом вульґарна. Поети зникли, на їх місце прийшли вишукані 

арлекіно, що за всіма правилами блазнівського мистецтва виступають у масках і 

під кумедними прізвиськами» [437, с. 413]. Старшокласники помітили, що 

пропалограмотівці вирізнялися потужною самоіронією, навіть у виборі їхніх 

псевдонімів: Юрко Позаяк (Ю. Лисенко), Семен Либонь (О. Семенченко), Вітько 

Недоступ (В. Лапкін). Учням пропонувалося прокоментувати символічність 

псевдонімів поетів і проаналізувати їхні вірші. 

Ю. Позаяк «Приходьте до мене завтра!»: 

- Який стиль художнього мовлення використав автор? Про що це 

свідчить? 

- Чому від обіцянки «Я розкажу вам правду» лишається «Я оа у а ау»? 

В. Недоступ «Нема дурних»: 

- Схарактеризуйте пафос вірша. 

- Що означає повторення фрази «нема дурних»? 

- Яке буття змальовує письменник, чому його зображення нагадує 

документальне безглуздя? 

- Про що йдеться у твердженні: «Нема дурних щоби привнести сенс»? 

С. Либонь «Нонсенітниця-6»: 
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- Поясніть словесну й смислову гру (шестеро – шістки, біль – більшість, 

нишком – миші – шість тощо). 

- Розтлумачте назву вірша. 

Результати експериментального навчання старшокласників засвідчили 

сформованість у старшокласників стильових орієнтирів у світі мистецтва, 

можливість емоційно й інтелектуально сприймати різностильові твори 

українського письменства з урахуванням синтезу стилів літературних напрямів. 

Під час формувального експерименту було зроблено деякі уточнення щодо 

вдосконалення чинної шкільної програми, як-от створення передумов вивчення 

символізму на прикладах творів М. Коцюбинського, О. Кобилянської, 

В. Стефаника. Обґрунтовано необхідність вивчення сюрреалізму як 

літературного напряму. У процесі впровадження методики вивчення 

літературних напрямів учителі, які брали участь у формувальному етапі 

експерименту, відзначили динаміку засвоєння теоретико-літературних знань, 

поглиблення інтересу до різностильового письменства, навіть до творів 

футуристів та сюрреалістів. Уроки дослідження художнього твору як явища 

літературного напряму, вивчення різностильового письменства рідного краю 

сприяли активізації творчості старшокласників, бажання брати участь у 

реалізації проектів, створювати літературні газети, буклети, презентації, писати 

художні мініатюри. 

 

5.3. Діагностика сформованості й динаміка розвитку великостильової 

літературної компетентності 

Завдання вивчення літературних напрямів у старшій школі 

сформульовані на основі таксономії Б. Блума, який визначив відповідність 

навчальних результатів дидактичним цілям різних когнітивних рівнів: знання, 

розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінювання (таблиця 5.3). 

У таблиці завдань моніторингу відтворено динаміку розвитку 

великостильової компетентності, від початкового рівня пригадування й 
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відтворення теоретико-літературних понять до формулювання власного 

розуміння системи цінностей, виражених у різностильових творах письменства, 

що забезпечує формування уявлень особистості про світ і людину. 

Таблиця 5.3 

Завдання моніторингу сформованості великостильової компетентності 

Рівні засвоєння 

знань 

(за Б. Блумом) 

 

Завдання 

Знання Дати визначення літературних напрямів. Назвати письменників та їхні 

твори, які репрезентують літературний напрям.  

Розуміння Розтлумачити назву напряму, назвати його конститутивні риси. 

Визначити стильову домінанту. Назвати приклади, які репрезентують 

мистецький напрям в архітектурі, скульптурі, малярстві, театрі або 

інших мистецтвах. 

Застосування Установити відповідність між уривком художнього тексту й стилем, 

за законами якого він створений. Знайти образи, властиві 

літературному напряму. 

Аналіз Проаналізувати жанр, проблемно-тематичний комплекс твору, 

схарактеризувати мотиви, пафос, образи, оперуючи знаннями 

літературних напрямів, пояснити стильову специфіку засобів 

художнього мовлення.  

Синтез Визначити ознаки літературного напряму в індивідуальному стилі 

письменника, його стильову домінанту. Визначити пластичну або 

музикальну, малярську властивість, притаманну літературному твору, 

який репрезентує котрийсь із напрямів. Визначити стильову 

спорідненість авторів і творів українського й зарубіжного 

письменства. 

Оцінювання Прокоментувати спосіб художнього відображення в якомусь із 

мистецтв, що його метамову засвоїли письменники. Сформулювати 

власне розуміння системи цінностей, виражених засобами різних 

стилів. Написати замітку до шкільної літературної газети, художній 

твір-мініатюру (опис, імпресію, експресію, асоціативний етюд, 

фантастичну візію, стилізацію), застосовуючи знання естетики 

літературних напрямів. Підготувати художньо-біографічну розповідь 

про творчість письменника, ураховуючи особливості його пізнання й 

художнього відтворення дійсності. 

Проведення моніторингу потребувало визначення відповідних 

навчальних тем, тривалості їх вивчення, обсягу знань, умінь (згідно з вимогами 
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чинної шкільної програми); окреслення мотиваційних і ціннісних налаштувань, 

формулювання завдань. 

З метою здійснення моніторингу було розроблено діагностичний 

комплекс, що містить: 

- критерії оцінювання сформованості великостильової літературної 

компетентності, визначені під час констатувального етапу експерименту (п. 

2.4); 

- анкети для опитування учнів і вчителів; 

- тести для проміжного й підсумкового контролю; 

- завдання для усних і письмових творчих робіт. 

Моніторинг результатів упровадження авторської методичної моделі 

здійснювався за напрямками: 

- спостереження засвоєння теоретико-літературних знань, розвитку 

читацької та творчої активності старшокласників у процесі вивчення 

різностильових творів українського письменства; 

- анкетування старшокласників, учителів; 

- виконання старшокласниками завдань експериментального навчання, 

обробка й аналіз результатів; 

- тестування учнів, обробка й аналіз результатів; 

- виконання старшокласниками творчих робіт, обробка й аналіз 

результатів. 

З метою оцінювання знань літературних напрямів на різних когнітивних 

рівнях застосовувалися тестові завдання різної складності: 

Когнітивний рівень «Знання». Виконуючи завдання цього рівня, 

старшокласники демонструють уміння запам’ятовувати, пригадувати, 

описувати складні стильові явища художньої літератури, називати відповідних 

письменників і твори, які репрезентують літературні напрями. Ці завдання 

окреслені таким чином: 
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1. Напрям, завданням якого є об’єктивність і достовірність художнього 

зображення через пізнавально-аналітичне заглиблення в соціально-психологічні 

процеси дійсності, вираження типових характерів у типових обставинах, 

відтворення в деталях засобами точного називання, має назву: 

а) романтизм; б) класицизм; в) сентименталізм; г) реалізм. 

Правильна відповідь: г. 

2. Творчості імпресіоністів властиве: 

а) відтворення миттєвостей життя через враження; 

б) об’єктивне зображення дійсності; 

в) психологічне вираження емоцій «зсередини»; 

г) зображення виняткової особистості. 

Правильна відповідь: а. 

3. Яке з названих творчих завдань відповідає мистецтву символізму: 

а) розчулити читача, викликати співчуття до нещасливої долі героя; 

б) фіксувати конкретні чуттєві враження; 

в) розгадати таємницю буття чи натякнути на неї; 

г) перебувати в центрі візії чи спостерігати її. 

Правильна відповідь: в. 

4. Назвіть письменників та їхні твори, які репрезентують символізм в 

українській літературі: ________________________________________. 

Правильна відповідь: Микола Вороний («Блакитна панна», «Інфанта»), 

Олександр Олесь («По дорозі в Казку»). 

Когнітивний рівень «Розуміння». Тестові завдання передбачають 

виявлення вмінь коментувати теоретико-літературний матеріал, установлювати 

зв’язки між образом світу й людини, репрезентованих митцями певного 

літературного напряму, та конститутивними рисами стилю, тлумачити назви 

літературних напрямів. 

1. Як сприймали світ експресіоністи: 
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а) оптимістично; б) драматично, емоційно; в) радісно вітали прийдешнє; г) з 

«дитинним» здивуванням. 

Правильна відповідь: б. 

2. Установіть відповідність між назвами напрямів та їхніми тлумаченнями: 

1. реалізм                                                     а) вираження 

2. імпресіонізм                                            б) дійсний 

3. експресіонізм                                          в) враження 

4. футуризм                                                 г) символ 

                                                                      д) майбутнє 

Правильна відповідь: 1 – б; 2 – в; 3 – а; 4 – г. 

3. Яка зі стильових рис не відповідає естетиці сюрреалізму: 

а) візійність творчості; 

б) механічні образи; 

в) дивовижне є прекрасним; 

г) метафоричність художнього мовлення. 

Правильна відповідь: б. 

4. Назвіть літературний напрям, за законами якого провідний принцип 

художньої творчості визначається таким чином: «Дивовижне завжди прекрасне, 

прекрасне все дивовижне, прекрасне тільки те, що є дивовижним. 

Правильна відповідь: сюрреалізм. 

Когнітивний рівень «Застосування». Тестові завдання спрямовані на 

виявлення вмінь установлювати відповідність між теоретичними знаннями про 

літературні напрями та різностильовими художніми текстами, наводити 

приклади образів, що властиві певному стилю. 

1. Які образи властиві творчості реалістів: 

а) життєподібні; б) емоційні; в) асоціативні; г) дивовижні. 

Правильна відповідь: а. 

2. Назвіть українського письменника, який своїми творами «торгає читача 

за нерви, якби щохвилі впускав у наше тіло сильну електричну струю»: 
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а) І. Нечуй-Левицький; б) В. Стефаник; в) М. Коцюбинський; г) Б. Грінченко. 

Правильна відповідь: б. 

3. Представники якого літературного напряму своїми епатажними 

мистецтвоборчими акціями намагалися сприяти «оздоровленню культу» 

класиків, перегляду їх «забронзовілого» сприйняття в суспільній свідомості:  

а) класицизму; б) реалізму; в) символізму; г) футуризму. 

Правильна відповідь: г. 

4. Цими словами можна схарактеризувати уявлення про світ і людину 

«Прочитуючи книгу буття, ми на її сторінках між рядками пишемо апокаліпсис. 

Не знати, коли розпочався кінець світу, але він триває, і ми при цьому присутні, 

хоча й не помічаємо цього, бо звикли. Ми сліпці. Наша свідомість утрамбована 

манією величі, а підсвідомість кишить комплексами неповноцінності. Наші 

душі не розуміють, не знають себе й бояться…»  

а) постмодернізму; б) бароко; в) експресіонізму; г) авангардизму. 

Правильна відповідь: а. 

Когнітивний рівень «Аналіз». Тестові завдання цього рівня передбачають 

виявлення вмінь аналізувати різностильові художні твори з урахуванням знань 

про літературні напрями, тобто пояснювати жанрові особливості, визначати 

мотиви, позицію автора, відчувати пафос, розуміти стильову естетику твору, 

характеризувати образи, засоби художнього мовлення, властиві якомусь із 

великих стилів. 

1. Визначте народжений у боротьбі почуттів настрій новели «Intermezzo» 

М. Коцюбинського: 

а) драматичний; б) життєствердний; в) депресивний; г) радісний. 

Правильна відповідь: б. 

2. Визначте, який художній засіб застосував письменник в наведених 

уривках твору: «Вони били один одного важкими іржавими уламками своєї 

важкої історії і стогнали обидва від ударів», «…вони розстрілювали один 

одного в упор шаленими ураганами словесного вогню»: 



394 

а) експресіоністична метафора; б) сюрреалістична метафора; в) необарокова 

метафора; г) імпресіоністична метафора. 

Правильна відповідь: а. 

3. Естетиці якого стилю відповідають Антоничеві образи: сонця, що «росте 

в мойому саді», «спить в криниці», «ходить у крисані», яке запрягають до воза, 

носять у кишені чи на плечах; образ місяця, що візуалізується як «мрійний 

тенор», «молодий музика», «мідний птах», «таємна рожа неба», «лямпа поетів і 

сновид», дружба на весіллі, «найхмільніший келих», «золотий горіх»:  

а) символістичного; б) барокового; в) сюрреалістичного; г) імпресіоністичного. 

Правильна відповідь: в. 

4. Відповідно до естетики якого літературного напряму здійснював свої 

мовні та формальні експерименти М. Семенко? 

Правильна відповідь: футуризму. 

Когнітивний рівень «Синтез». Тестові завдання цього рівня спрямовані 

на виявлення вмінь поєднувати проаналізовані у творах стильові риси з метою 

визначення домінанти стилю письменника, вирізняти в індивідуальному риси 

загального, виявляти стильову спорідненість творів українського й зарубіжного 

письменства, літературного твору з музичним, малярським, пластичним. Такі 

завдання передбачають стильові порівняння в межах різнонаціональних 

літератур із залученням різних видів мистецтва, визначення ціннісного 

потенціалу художнього твору. 

1. У творах цього письменника «багато світла, широкого, вільного простору. 

З його творів можна навчитися любити життя, природу і людей». Ураховуючи 

стильову домінанту творчості, йдеться про: 

а) М. Коцюбинського; б) І. Франка; в) В. Стефаника; г) О. Кобилянську. 

Правильна відповідь: а. 

2. Назвіть стильову домінанту творчості В. Стефаника, який «одкопав 

невичерпну криницю емоції, мов у тайстру згорнув усю поезію Покуття»:  

а) романтизм; б) реалізм; в) експресіонізм; г) імпресіонізм. 
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Правильна відповідь: в. 

3. Оберіть двох письменників, які торували свій творчий шлях «в 

прекрасних симфоніях звуку, повних таємного чару», обстоювали ідею Краси, 

натякаючи на її таємничі смисли: 

а) Олександр Олесь; б) Панас Мирний; в) Б. Грінченко; г) М. Вороний. 

Правильна відповідь: а, г. 

Когнітивний рівень «Оцінювання». Завдання цього рівня передбачають 

виявлення творчості старшокласників, оскільки оцінювальні вміння 

перевіряються в здатностях розмірковувати з приводу естетики різностильових 

художніх творів, виражених у них ідеях, інтерпретувати літературознавчу й 

літературно-критичну думку, формулювати власні погляди. 

1. Які висновки ви зробили, ознайомившись із літературними й 

малярськими імпресіями українських митців? Чому? 

2. До яких роздумів спонукає художня експресія В. Стефаника та 

кінорежисера Л. Осики в однойменних творах «Камінний хрест»? 

3. Що виражають урбаністичні образи поета М. Семенка та художника 

О. Богомазова? Яке їх значення? 

Для здійснення якісного моніторингу застосовувалися різні види тестів 

закритого типу (альтернативної відповіді, множинного вибору, встановлення 

відповідності) та відкритого типу (доповнення, вільного викладу) [2, с. 46]. У 

процесі складання тестів за кожною темою експериментального дослідження 

враховувалися співвідношення закритих та відкритих тестів, специфіка 

визначення дистракторів, імовірність вгадування учнями правильної відповіді. 

Завдання, що передбачають альтернативну відповідь, формулювалися з 

метою перевірки знань теоретико-літературних понять, естетичної концепції 

літературного напряму, визначення стильової домінанти напряму, творчості 

письменника, пафосу твору, відмінної особливості зображення образу за 

законами якогось із стилів, виявлення умінь синтезувати знання про 
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літературний напрям і робити узагальнення; визначати ідею в різностильових 

творах українського письменства. 

Завдання з множинним вибором відповіді застосовувалися для виявлення: 

класифікаційних знань, зокрема визначення найважливіших стильових рис 

літературного напряму або творчості письменника, називання митців та творів, 

що репрезентують відповідний стиль; аналітичних умінь, як-от характеристика 

образів, зображених засобами різних стилів тощо. 

Тести на встановлення відповідності елементів одного ряду з елементами 

іншого ряду складалися з метою перевірки асоціативних знань, умінь 

старшокласників пов’язувати визначення з виявом стильового явища, напрями 

мистецтва з їх репрезентантами, асоціювати великий стиль з художніми 

текстами, творами та художніми засобами інших мистецтв. 

Застосування визначених видів тестів у комплексі підвищує рівень 

об’єктивності оцінки знань старшокласників. Якщо ймовірність вгадування у 

виборі альтернативної відповіді становить ¼, то встановлення відповідності 

вимагає від учня знання кожного елемента. Окрім того, об’єктивному 

оцінюванню сприяють завдання відкритого типу доповнення й вільного 

вираження думки. Вони не містять готових відповідей і передбачають точне 

називання схарактеризованого стильового явища, його репрезентантів, 

розуміння підходів і оцінок літературно-критичної думки, літературних 

маніфестів, засвоєння естетики й ціннісного потенціалу різностильових 

художніх творів. Відкритими завданнями, що передбачають вільне вираження 

думки також можна вважати творчі роботи, описані в підрозділі 3.3. і 

запропоновані старшокласникам під час експерименту. 

Таким чином, розроблена система моніторингу результатів вивчення 

літературних напрямів дозволяє діагностувати рівень сформованості й динаміку 

розвитку великостильової літературної компетентності, зробити висновки щодо 

ефективності впровадження авторської моделі, проведених уроків дослідження 
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художнього твору як явища літературного напряму, застосування окреслених 

методичних прийомів, видів діяльності старшокласників. 

 

5.4. Аналіз результатів експериментального навчання 

З метою визначення ефективності методики вивчення літературних 

напрямів українського письменства в контрольних (КК) та експериментальних 

(ЕК) класах старшої школи проводилися тестові та творчі роботи, кількісний і 

якісний аналіз результатів їх виконання. Формувальний етап експерименту 

тривав протягом 2015 – 2017 навч. рр., до участі в ньому було залучено 609 

учнів (з них 304 навчалися в експериментальних класах, 305 – у контрольних) із 

різних регіонів України (м. Полтави та області, Луганської, Херсонської, 

Хмельницької, Черкаської, Чернігівської областей), 27 учителів української 

мови та літератури. 

Навчання в експериментальних класах (ЕК) відбувалося за розробленою 

методикою, проводилися мистецькі уроки дослідження художнього твору як 

явища літературного напряму, вивчення великих стилів продовжувалося на 

уроках позакласного читання й літератури рідного краю, у дослідженнях 

старшокласників, учням пропонувалися авторські формулювання теоретико-

літературних понять, схеми й таблиці структурування теоретичного матеріалу 

блоку «літературні напрями» (Додаток В), надавалася можливість працювати з 

медіатекою, до якої зібрано різностильові твори живопису, архітектури, 

скульптури, кіно, а також емблеми літературних напрямів, літературні газети, 

мультимедійні презентації різностильового українського письменства. 

Навчання в контрольних класах (КК) відбувалося за традиційною 

методикою й матеріалами чинних підручників. Проведення контрольних робіт 

у рамках експериментального навчання передбачало 4 етапи та контрольний 

зріз. 

І етап. На цьому етапі вивчалися твори І. Нечуя-Левицького, Панаса 

Мирного, І. Карпенка-Карого, Б. Грінченка, громадянська лірика І. Франка. 
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Після вивчення творів українського письменства 70–90 рр. ХІХ ст. перевірявся 

рівень сформованості реалістичної складової великостильової літературної 

компетентності. Контрольна робота передбачала тести на перевірку 

теоретичних знань про реалізм та творчі завдання: 

- За законами якого літературного напряму та художнього стилю 

створено образи І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Б. Грінченка, 

І. Карпенка-Карого. Обґрунтуйте прикладами на вибір. 

- Схарактеризуйте мотиви громадянської лірики І. Франка. Естетиці 

якого стилю вони відповідають? 

Відповіді учнів контрольних класів відрізнялися розмежуванням 

теоретичних знань і характеристикою героїв. Більшість старшокласників із 

вивчених творів обирали Кайдашів із повісті І. Нечуя-Левицького або Чіпку з 

роману Панаса Мирного та Івана Білика. Учні експериментальних класів 

пояснювали зумовленість реалістичних характерів соціальними умовами, 

наводили приклади типовості деформованих характерів із «Кайдашевої сім’ї», 

народу як «волів», «отари» з роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», 

згадували драматичну суперечність виховання в дусі народної моралі із 

соціальними обставинами, що робило комічними героїв «Мартина Борулі», 

зокрема Мартинового сина Степана тощо. Однак старшокласники контрольних 

та експериментальних класів безпомильно називали провідну рису створення 

реалістичних образів – типовість характерів у типових умовах. 

ІІ етап. Підбивалися підсумки вивчення імпресіонізму, експресіонізму, 

символізму. Перевірявся рівень знань про неоромантизм, неореалізм. Після 

вивчення монографічної теми: «В. Стефаник: життя і творчість» 

десятикласникам пропонувалися завдання високого рівня: 

- Марко Черемшина назвав Василя Стефаника «поетом мужицької 

розпуки». Обґрунтуйте або спростуйте цю думку. 

- Напишіть художньо-біографічне оповідання «Михайло 

Коцюбинський на пленері». 
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Після монографічної теми: «Володимир Винниченко: життєвий шлях і 

творчий доробок» учням 10 класу пропонувалися різнорівневі тести та творче 

завдання на вибір: 

- Як ви розумієте музикальну спрямованість поезії М. Вороного та 

Олександра Олеся? 

- Сильна, здатна досягати омріяного, особистість і символізм 

художнього зображення (за творами Лесі Українки та Олександра Олеся). 

Аналіз письмових робіт дав можливість з’ясувати рівень розуміння 

старшокласниками естетики імпресіонізму та експресіонізму. Виконуючи 

завдання високого рівня, учні контрольних класів висловлювалися з приводу 

розуміння новели В. Стефаника «Камінний хрест». Не оперуючи знаннями 

естетики експресіонізму, вони надавали перевагу подіям, злегковаживши 

внутрішніми переживаннями головного героя Івана Дідуха. Натомість учні 

експериментальних класів продемонстрували більшою або меншою мірою 

знання конститутивних рис імпресіонізму та експресіонізму, розуміння їхніх 

стильових домінант, що стали орієнтирами у сприйнятті творів 

М. Коцюбинського й В. Стефаника. Перший етап експерименту засвідчив 

помітні зрушення в готовності учнів ЕК до діалогу з різностильовими 

художніми творами та їхніми авторами. Наведемо приклад із художньо-

біографічного оповідання про М. Коцюбинського. Важливо, що учениця не 

тільки усвідомила й запам’ятала принцип пізнання світу й художнього 

відтворення імпресіоністів, але й засвоїла життєствердний оптимізм 

сонцепоклонників, творчо використала слова М. Євшана, що запам’яталися із 

формулювання теми уроку: «Прагнути життя, усіма фібрами своєї істоти 

тягнутися до нього». 

Тетяна М.: «Сонце лише гість у його житті. Саме тому він пив його 

цілющий напій із квітів, із трав, гойдався на золотострунних променях, 

помічаючи його невловиму космічну присутність у земних речах. Сонце 
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подарувало митцеві особливе відчуття світу: прекрасного у своїй мінливості, 

довершеного у красі природи. 

Дерево життя схилилося тяжкими вітами над головою письменника. 

Пелюстки кольору гірського турмаліну ніжно пестили лагідне обличчя. Але 

інколи й грубе гілля било по плечах, ранило вразливу душу митця. Усе. Сьома 

струна серця обірвалася… Новини політичного життя нині не викликають 

роздратування, його тамує наповнена пахощами сонця слива, дивний гомін 

поля, шелест пересипання зерна, запахи поля… 

Крапка костюму кольору беж в акварелі кремових полів гречки. Три білих 

вівчарки із золотистими ворсинками променів сонця. Тут у всьому буяє 

життя… Власне, у чому сенс існування? Рефлексії в колі інтелігентів-

однодумців, коли народ стогне в ярмі? Ні! Можливо, слід обертатися навколо 

своєї орбіти, незважаючи на мандрівні метеори та яскраві зорі? Ні! Можливо, 

чинити так, як утомлений митець, – зачинити двері у свій особливий світ і 

старанно написати: “Тут вхід не вільний!”. Забути про струни свого серця, 

щоб людське горе, що складало тужливу мелодію у твоєму єстві, знову 

повернулося на селянські ґрунти? Сто тисяч: “Ні”! 

Зелені хвилі полів наповнили легені цілющою силою. Пружним, 

стверджувальним акордом пролунали Франкові слова: “Лиш боротись значить 

жить!”. Миттєві слабодухість і сумніви переможені! Переможені прагненням 

до життя, до якого людина має тягнутися кожною клітиною своєї істоти». 

ІІІ етап. Перевірявся рівень засвоєння нових для учнів 11 класу стилів 

футуризму й неокласицизму, а також неореалізму, позначеного 

екзистенціалізмом, уміння старшокласників оперувати естетичними критеріями 

вивчених у 10 класі літературних напрямів і стильових тенденцій, вирізняти їх 

у стильовому синтезі, що виявляється у творчості письменників ХХ століття. 

Після монографічної теми: «Валер’ян Підмогильний: життя і творчість» 

пропонувалися тестові завдання з метою виявлення рівня сформованості 

імпресіоністичної, експресіоністичної, символістичної, неореалістичної 
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компетентностей, набутих у 10 класі. Передбачалися й відкриті завдання 

високого рівня, завдяки яким перевірялася ефективність вивчення футуризму й 

неореалізму, позначеного екзистенціалізмом. Учні 11 класу формулювали 

відповіді на запитання: 

- Опишіть місто, яким побачив його М. Семенко й відтворив у своїх 

поезіях. Чим особливий цей образ? 

- Київ – місто відкритих можливостей, здобутків чи втрат (за романом 

В. Підмогильного «Місто»)? 

Учні контрольних класів, за винятком одиниць, обрали завдання, які 

стосуються роману В. Підмогильного «Місто», оминаючи малозрозумілого для 

них, епатажного М. Семенка. Переважна більшість писали про Київ – місто 

відкритих можливостей, не асоціюючи здобутки і втрати головного героя твору 

– Степана Радченка. Багато хто із старшокласників вирішили, що місто 

підкорилося герою, оскільки й письменником він став, і бажаний матеріальний 

статус отримав, і місто «лежало біля його ніг». Прочитання роману 

В. Підмогильного передбачає не тільки діалог з головним героєм, але й 

активізацію екзистенційних роздумів, які зумовлюють екзистенційне відкриття. 

Неореалістична естетика цього твору, позначена літературним 

екзистенціалізмом, дає можливість відчути внутрішній світ Степана, 

психологізм його зображення, його індивідуалізм, спонукає розмірковувати над 

запитаннями, які не мають однозначної відповіді в романі. Автор залишає їх 

відкритими, сподіваючись на співтворчість читача, який самостійно знайде 

відповіді в зіставленні й обмірковуванні фактів. Екзистенційне відкриття 

кожного – особистісне, що й продемонстрували учні експериментальних класів. 

На підтвердження наведемо приклади учнівських робіт: 

Аліна З.: «Для Степана Радченка Київ став місцем відкритих 

можливостей, наприклад змоги здобути ґрунтовну освіту, розвиватися 

культурно, відвідувати театри, бібліотеки, ходити на зустрічі з 

письменниками, гуляти красивими вулицями великого міста, смакувати 
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тістечка з кавою в кав’ярні. Для цього героя Київ став також місцем 

здобутків: знайшов хорошу роботу, став письменником, познайомився з 

талановитими авторами, переїхав у зручну, комфортну квартиру. Степан 

Радченко був сильною особистістю, він завжди досягав бажаного зусиллями 

волі, наполегливою працею, чітко поставивши мету, крок за кроком ішов до 

здійснення омріяного. Його терпінню й наполегливості можна позаздрити, 

коли він кожного дня певний час присвячував вивченню мови або робив вправи, 

ходив на Дніпро плавати, щоб підтримувати гарну фізичну форму. 

Однак, на мою думку, Степан втратив себе. Коли він їхав у Київ на 

пароплаві й зустрів Надійку, вона вразила його своєю “нештучністю”. Її 

природна краса імпонувала сільському порядному, працьовитому, 

цілеспрямованому юнакові. У цій природності вони були схожі. У боротьбі з 

містом Степан поступово змінився, його душа стала “грифельною дошкою”, 

що виявилось у ставленні до Надійки, Мусіньки й Зосі. Зачинивши двері до своєї 

душі, він лишився самотнім, у нього не було навіть друзів. На жаль, 

здобуваючи матеріальне, Степан втратив духовне. Хоча в нього є можливість 

це усвідомити. Він збирається написати твір “про людину”, але ця його мрія не 

здійсниться, доки він лишатиметься егоїстом». 

ІV етап. Після вивчення монографічної теми «Валерій Шевчук. Роман-

балада “Дім на горі”» перевірялися: рівень засвоєння нових для 

старшокласників стилів сюрреалізму та необароко, а також уміння впізнавати 

риси експресіонізму в п’єсі М. Куліша «Мина Мазайло», кіноповісті 

О. Довженка «Україна в огні», риси неоромантизму – у творчості 

В. Симоненка, сюрреалізму – у поезіях І. Драча, М. Вінграновського, 

неореалізму – у новелах Гр. Тютюнника, відчувати синтез неоромантизму / 

неокласицизму в ліриці Ліни Костенко, експресіонізму / неоромантизму / 

екзистенціалізму в поезіях В. Стуса. Учням пропонувалися відкриті завдання 

високого рівня: 

- Як сприймав світ Б.-І. Антонич? Як це виражалося в його творчості? 
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- Поясніть барокові засади створення образу козопаса Івана в романі-

баладі В. Шевчука «Дім на горі». 

У відповідях на перше запитання, учні контрольних класів пригадували 

факти з життя поета, називали програмові твори, не пов’язуючи їх аналіз із 

сюрреалізмом. Натомість відповіді учнів експериментальних класів 

відрізнялися характеристиками сприйняття світу із поезій Б.-І. Антонича: «Я 

все – п’яний дітвак із сонцем у кишені», «Я – закоханий в житті поганин», 

«хлопчина з сонцем на плечах», що тлумачилися як дивовижне сприйняття 

світу, «дитинне здивування» казковою дивовижею світу, наповненого світлом. 

Учні згадували також про візійність творчості поета, що виявлялася у 

фіксуванні й інтелектуально-художній обробці сновійних парадоксальних 

образів. 

Формулюючи відповідь на друге запитання, учні контрольних класів 

малювали словесні портрети козопаса Івана, його магічний дар бачити людей 

наскрізь. Із барокових рис твору називалася химерність, деякі учні звужено 

сприймали її як «казковість». Учні експериментальних класів бароковість 

образу Івана передусім пов’язували з його способом життя філософа, 

книжника, близькістю поглядів із Г. Сковородою, його бажанням жити в 

гармонії з природою, пізнати світ і найвищу мудрість, філософськи осмислити 

їх. 

Результати аналізу робіт, виконаних учнями контрольних й 

експериментальних класів, відтворено в порівняльній таблиці 5.4.1. Аналіз 

результатів виконання старшокласниками завдань чотирьох проміжних етапів 

формувального експерименту підтвердив позитивну динаміку формування 

ґрунтовних теоретичних знань про літературні напрями українського 

письменства, умінь застосовувати стильові орієнтири під час аналізу та 

інтерпретації художніх творів, можливостей засвоювати ціннісний потенціал, 

виражений засобами різних стилів, долучитися до діалогу з різностильовим 

мистецтвом, виявляти власну творчість. 
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Таблиця 5.4.1 

Показники динаміки розвитку великостильової компетентності в учнів  

10–11 контрольних (КК) та експериментальних класів (ЕК) у % 

Рівні сформованості 

великостильової 

компетентності 

10 класи 11 класи 

І етап ІІ етап ІІІ етап ІV етап 

КК ЕК КК ЕК КК ЕК КК ЕК 

Високий 3,9 5,6 4,3 6,3 5,3 8,9 7,2 13,5 

Достатній 25,7 31,3 28,6 39,5 34,2 43,4 39,1 49,3 

Середній 51 46,7 49,7 40,1 47,7 38,2 42,8 29,3 

Низький 19,4 16,4 17,4 14,1 12,8 9,5 10,9 7,9 

Порівняння результатів проміжних контрольних робіт дає підстави 

говорити про підвищення рівня навченості учнів експериментальних класів (на 

25,9%) порівняно з учнями контрольних класів (на 16,7%). Що й ілюструє 

рис. 5.4.1. 

 

 

Рис. 5.4.1 Динаміка сформованості 

великостильової літературної компетентності 
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Контрольний зріз. Завдання були ідентичними до тих, що виконували 

учні констатувального етапу експерименту в 11 класі. Результати зрізу 

оцінювалися згідно з визначеними критеріями сформованості великостильової 

літературної компетентності. Аналіз результатів за рівнем сформованості 

освітньо-змістового компоненту подано в таблиці 5.4.2 

Таблиця 5.4.2 

Рівні сформованості 

великостильової 

компетентності 

Учні 

контрольних класів 

Учні 

експериментальних класів 

305 % 304 % 

Високий 24 7,9 76 25 

Достатній 121 39,8 159 52,3 

Середній 129 42,4 56 18,4 

Низький 31 9,9 13 4,3 

Аналіз результатів контрольного зрізу за рівнем сформованості емоційно-

рефлексивного та діяльнісно-ціннісного компонентів подано в таблиці 5.4.3. 

Таблиця 5.4.3 

Рівні сформованості 

великостильової 

компетентності 

Учні 

контрольних класів 

Учні 

експериментальних класів 

305 % 304 % 

Високий 23 7,6 43 14,1 

Достатній 119 39,1 152 50 

Середній 131 43,1 89 29,3 

Низький 32 10,2 20 6,6 

Аналіз результатів контрольного зрізу за рівнем сформованості 

мотиваційного та ціннісно-смислового компонентів подано в таблиці 5.4.4. 

Таблиця 5.4.4 

Рівні сформованості 

великостильової 

компетентності 

Учні 

контрольних класів 

Учні 

експериментальних класів 

305 % 304 % 

Високий 21 6,9 42 13,8 

Достатній 100 32,9 151 50 

Середній 150 49,3 91 29,6 

Низький 34 10,9 20 6,6 

Для проведення статистичної обробки результатів експериментального 

дослідження з метою підтвердження їх достовірності використовувався 
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непараметричний метод перевірки статистичних гіпотез – критерій 

узгодженості χ² К. Пірсона. З цією метою сформували нульову гіпотезу (Но) 

про те, що різниця в результатах рівня сформованості великостильової 

компетентності учнів контрольних та експериментальних класів спричинена 

випадковими факторами, а також альтернативну гіпотезу (Н1) про те, що 

зростання якості навчання в експериментальних класах зумовлене 

цілеспрямованим упровадженням змодельованої методики вивчення 

літературних напрямів українського письменства. Для того, щоб підтвердити 

або спростувати нульову гіпотезу, обчислюємо χ²eмп та порівнюємо його з χ²крит. 

Визначаємо χ²крит. Оскільки інтервалів (m) 4 (у нашій роботі це рівні навчальних 

досягнень), то ступенів свободи 3 (за формулою: r=m–1). Рівень відхилення (α) 

0,05, статистичної значущості 95 %. За таблицею А. Киверялга χ²крит складає 

7,815. Якщо χ²eмп ≥ χ²крит, то нульову гіпотезу (Но) відкидаємо й приймаємо 

альтернативну гіпотезу (Н1). Для цього вираховуємо χ² за формулою [278]: 

χ² = ( fe– fk )²/ fk 

χ²eмп складається із суми χ² для кожного рівня, що відтворено в таблиці 

5.4.5. 

Таблиця 5.4.5 

Рівні сформованості 

освітньо-змістового 

компоненту 
Частота в ЕК (fe) Частота в КК 

(fk) 

( fe– fk ) ² / fk 

Низький 13 30 9,63 

Середній 56 129 41,31 

Достатній 159 121 11,93 

Високий 76 24 112,67 

χ²eмп   175,54 

 

Значення χ²eмп за результатами контрольного зрізу дорівнюють:  

1-е питання – 175,54; 2-е питання – 43,91; 3-є питання – 77,16 (розрахунки 

наводимо в Додатку Д). Усі три значення значно більші, ніж χ²крит, що складає 
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7,815. Це є підставою для відхилення нульової й прийняття альтернативної 

гіпотези, згідно з якою зростання якості навчання літературних напрямів в 

експериментальних класах зумовлене ефективністю впровадженої методики. 

Отже, за результатами порівняльного аналізу експериментального 

дослідження можна констатувати, що рівень сформованості освітньо-

змістового компоненту великостильової компетентності збільшився на 40,4 %, 

що більше, ніж у КК на 22,3%. За час впровадження експериментальної 

методики відбулися помітні зміни, що характеризують збільшення кількості 

учнів високого і достатнього рівнів сформованості великостильової 

літературної компетентності і значне зменшення учнів із середнім і низьким 

рівнем, що ілюструє рис. 5.4.2. 

 

 
Рис. 5.4.2 Динаміка сформованості освітньо-змістового компоненту 

великостильової літературної компетентності 

Рівень сформованості діяльнісно-практичного компоненту 

великостильової літературної компетентності в ЕК збільшився на 27,2 %, що 

більше, ніж у КК на 10,1% (рис. 5.4.3). 
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Рис. 5.4.3 Динаміка сформованості діяльнісно-практичного компоненту 

великостильової літературної компетентності 

Рівень сформованості ціннісно-смислового компоненту великостильової 

літературної компетентності в ЕК збільшився на 26,9 %, що більше, ніж у КК на 

16,7% (рис. 5.4.4). 

 
Рис. 5.4.4 Динаміка сформованості ціннісно-смислового компоненту 

великостильової літературної компетентності 
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За підсумками експериментального навчання в учнів ЕК істотно 

підвищився рівень знань і розуміння теоретичного матеріалу блоку 

«літературні напрями», активізувалася потреба читання різностильових 

художніх творів, розширився чуттєвий діапазон сприйняття текстів 

різностильового українського письменства, покращилися показники здійснення 

самостійного аналізу художнього твору, зіставлення різних стильових явищ, 

оперування універсальними інтерпретаційними ключами в читацькій 

діяльності. 

Успішність виконання третього (творчого) завдання, що складає 63,8%, 

засвідчує готовність до вибору лектури самостійного читання за інтересами, 

виявленими до різних стилів, можливість вести діалог на загальні теми про 

художню літературу й свої естетичні вподобання. На увагу заслуговує 

фрагмент оціненої високим балом роботи, у якій старшокласник не тільки 

виявив знання стилів і власні зацікавлення, а й образно відтворив значення 

різностильового мистецтва в житті людини. 

Роман Р.: «Мистецтво завдяки різним стилям нагадує велетенську шафу 

з безліччю секретних шухлядок з цікавими назвами: романтизм, реалізм, 

імпресіонізм, символізм, футуризм, постмодернізм... Відкриваючи їх одну за 

одною, ми розкриваємо для себе мистецький світ – світ прекрасного. Мені 

подобається розглядати картини імпресіоністів, читати імпресіоністичні 

твори, тому що в них митці змальовують навколишнє через враження. 

Погодьтеся, що вони залежать від настрою людини. Головний герой 

«Intermezzo» від утоми уявляє свій внутрішній світ заїжджим двором, де чужі 

люди лишають свої сліди, хоча насправді громадська робота є справою його 

життя. Залишаючись наодинці з природою, митець відчуває кожен її порух, 

красу й цілющу силу, чого так не вистачає людині, яка живе у великому місті. 

Прочитавши «Intermezzo» М. Коцюбинського, я помітив: похмурий день не 

такий уже й сірий, якщо мій настрій гарний. Тому тим, кому не байдуже 

мистецтво вражень, раджу познайомитися з творами імпресіоністів». 
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Позитивна динаміка сформованості великостильової компетентності 

старшокласників дає підстави зробити висновки про ефективність 

упровадженої методичної моделі вивчення літературних напрямів у старшій 

загальноосвітній школі. 

 

Висновки до розділу 5 

Методична модель вивчення літературних напрямів під час 

експериментально-дослідного навчання перевірялася на ефективність і 

доцільність упровадження її в шкільну літературну освіту. У результаті аналізу 

та інтерпретації виконання старшокласниками завдань формувального 

експерименту та контрольного зрізу зафіксовано значний розвиток 

великостильової літературної компетентності й визначено його оптимальні 

умови: 

- урахування стильової домінанти та системи конститутивних рис 

літературних напрямів; 

- визнання пріоритету ціннісно-смислового аспекту художнього твору й 

водночас важливості засвоєння стильових ключів його прочитання; 

- застосування широкого загальнокультурного й мистецького 

контексту; 

- урахування особливостей інтелекту та емоційної сфери 

старшокласників, необхідної для сприйняття різностильових творів; 

- використання класичних методів навчання літератури (творчого 

читання, репродуктивного, евристичного, дослідницького) з доповненням 

методичними прийомами в їх спрямуванні на засвоєння теоретико-літературних 

понять блоку «літературні напрями» та оперування ними під час аналізу 

різностильових творів; 

- проведення мистецьких уроків дослідження художнього твору як 

явища літературного напряму; 
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- надання уваги розвитку усного й писемного мовлення 

старшокласників у його кореляції до стилів літературних напрямів; 

Це підтверджує гіпотезу дослідження про те, що вивчення літературних 

напрямів сприяє усвідомленню естетичної сутності мистецтва слова, 

глибинному розумінню різностильових художніх творів та особливостей 

літературно-мистецького процесу, реалізації ціннісного підходу до вивчення 

літератури, підготовці кваліфікованого читача. 
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ВИСНОВКИ 

 

У роботі теоретично обґрунтована, змодельована й експериментально 

перевірена методична система вивчення літературних напрямів реалізму, 

імпресіонізму, експресіонізму, символізму, футуризму, сюрреалізму, 

постмодернізму в старших класах загальноосвітньої школи. Результати 

дослідження засвідчили досягнення мети, ефективність реалізації завдань, 

підтвердили достовірність висунутої гіпотези й дали підстави зробити такі 

висновки: 

1. Актуальність проблеми вивчення літературних напрямів зумовлена 

необхідністю формування в старшокласників стильових орієнтирів діалогової 

взаємодії з художнім твором, розуміння основних законів розвитку мистецтва, 

засвоєння естетичних принципів його сприйняття. У методиці навчання 

літератури порушувалися проблеми вивчення теоретико-літературних понять, 

структурно-стильового аналізу художнього твору, визначення рис літературних 

напрямів, етапів їх опанування й деяких методичних прийомів, однак цілісне 

дослідження вивчення великих стилів з обґрунтуванням теоретичних засад і 

характеристикою на всіх рівнях викладання здійснюється вперше. 

2. На основі вивчення наукових джерел уточнено сутність поняття 

«літературний напрям» і суміжних із ним «течія», «літературна група», 

«літературна школа», «стиль», сформульовано визначення для шкільної 

практики термінів «реалізм», «натуралізм», «імпресіонізм», «експресіонізм», 

«символізм», «неоромантизм», «неореалізм», «футуризм», «неокласицизм», 

«необароко», «сюрреалізм», «постмодернізм». У напрацьованій методиці 

літературний напрям визнається наріжною категорією систематизації стильових 

літературно-мистецьких явищ, ураховується часова розмитість меж їх 

існування, накладання одного на інший, взаємодія й синтез. 

3. Увагу спрямовано на засвоєння теоретико-літературних понять з 

урахуванням авторитетної літературознавчої думки про визнання пріоритету 
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таланту письменника і його твору, що не обмежуються жодною теоретичною 

парадигмою. Тому інформацію про літературні напрями в шкільному вивченні 

одержували з аналізу художніх текстів з акцентуванням їх полістильової 

властивості. Емоційне сприйняття різностильових художніх творів 

забезпечували створенням умов «занурення» у світовідчуття представників 

відповідного літературного напряму, розуміння його естетики. 

Вивчення літературних напрямів передбачає збирання образу світу за 

«відбитками» у різностильових художніх творах, що активізує ціннісно-

смисловий потенціал мистецтва, сприяє духовному та естетичному розвитку 

особистості, спрямовує її творчий потенціал. Освоєння старшокласниками 

художнього образу світу здійснювалося за різними джерелами, що зумовило 

екстраполяцію в методику навчання літератури здобутків міжмистецької 

компаративістики. Так, у шкільну практику впроваджено інтермедіальні 

аналогії літератури з архітектурою, скульптурою, живописом, графікою, 

музикою, театром, кіно на рівні стилю. 

4. Методологічним підґрунтям концепції навчання старшокласників 

української літератури на естетичних засадах мистецьких напрямів стали 

стратегічні чинники синергетики, дидактичної евристики, ноосферної освіти, а 

також компетентнісний і особистісно зорієнтований підходи. Моделювання 

навчально-методичного комплексу здійснювалося за принципами 

синергетичної множинності способів освоєння світу, естетизму, єдності 

емоційного й логічного сприйняття художнього твору, твороцентричності в 

шкільному літературознавстві. 

Методичне моделювання системи вивчення літературних напрямів 

презентує низку складників: змістового (система теоретико-літературних знань, 

необхідних для розуміння різностильових творів); методично-технологічного 

(етапи засвоєння естетики літературного напряму, методи і прийоми його 

вивчення, інноваційні типи уроків, завдання для позакласного читання, 

розвитку мовлення, дослідження літератури рідного краю); моніторингового.  
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5. Успішність упровадження методики вивчення літературних напрямів 

перевірялася рівнем сформованості великостильової літературної 

компетентності, обґрунтованої як сукупність властивостей особистості 

(комплекс знань, умінь, мотиваційних, ціннісних та емоційних ставлень), що 

виявляються у свідомому застосуванні інтерпретаційних ключів до вивчення 

різностильових творів українського письменства; успішній реалізації знань про 

літературні напрями в самостійній читацькій діяльності; вільному оперуванні 

стильовими естетичними орієнтирами літературно-мистецького простору в 

життєдіяльності й творчості. Великостильова літературна компетентність як 

складна властивість особистості інтегрується в інші предметні й ключові 

компетентності, впливає на їх формування й стає органічним складником, 

зокрема загальнокультурної, мовленнєво-комунікативної, медіаекологічної 

компетентностей. 

6. Усвідомлене засвоєння стильових літературознавчих ключів на 

прикладах художніх творів літератури та інших видів мистецтва, маніфестів, 

мистецтвознавчої, літературознавчої та літературно-критичної думки, 

документальних матеріалів вимагає перегляду традиційних методів навчання 

літератури: творчого читання, репродуктивного, евристичного, дослідницького. 

Ефективність у реалізації завдань вивчення теоретичних понять групи 

«літературні напрями» та їх практичного застосування виявили методичні 

прийоми: стильових асоціацій, художнього переказу зі збереженням стильової 

естетики, лекції – мультимедійної презентації, застосування довідкової 

літератури, евристичного спостереження, конструювання поняття, стильових 

текстуальних і міжмистецьких порівнянь, визначення стильової домінанти в 

художньому творі й творчості письменника, визначення рис напрямів у 

художньому творі й творчості письменника тощо. 

7. Щоб процес вивчення літературних напрямів ставав для учнів 

відкриттям щоразу нового у світі мистецтва з можливістю: самостійно 

формулювати поняття, усвідомлюючи їх значення як стильових орієнтирів у 
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мистецтві слова; систематизувати складний і цікавий літературознавчий 

матеріал; розвивати власну творчість, відчувши на уроці емоційну та естетичну 

забарвленість великого стилю, – обґрунтовано застосування нового типу уроку 

дослідження художнього твору як явища літературного напряму. Його 

створення передбачає співвіднесення формальних і змістових компонентів із 

великостильовою домінантою, урахування специфіки художнього зображення. 

8. Проведення уроків визначеного типу із застосуванням інноваційних 

технологій, відповідних методів і прийомів, видів діяльності, продовження 

стильових досліджень на уроках позакласного читання й літератури рідного 

краю сприяло розширенню меж розвитку мовлення старшокласників. Його 

результативність забезпечували: спостереження за художнім мовленням у 

різностильових творах; зіставлення мовлення авторів, які репрезентують той 

самий або різні літературні напрями; стимулювання репродуктивних 

висловлювань – художніх переказів зі збереженням стильової естетики, 

продуктивних висловлювань – літературознавчих (коментування жанру, 

тематики, мотивів, образів, художніх засобів, властивих певному великому 

стилю) і мистецтвознавчих (доповідей, коментарів, презентацій за напрямами 

мистецтва). Було створено сприятливі умови для підготовки висловлювання 

художньо-біографічного спрямування з відображенням особливостей творчого 

процесу письменника, а також написання літературно-критичних і 

публіцистичних робіт з елементами стильового аналізу, творчих робіт з 

урахуванням естетики різних стилів. 

9. Специфіка стилів літературних напрямів і стильової домінанти 

зумовила оригінальність методичної моделі вивчення кожного напряму. 

Акцентування аналітичності й об’єктивності реалізму дало можливість 

старшокласникам усвідомити принципи точного називання й пізнавального 

зображення реалістичної творчості. Зосередження на естетиці вражень 

імпресіонізму зумовило порівняльне вивчення літературної та малярської 

імпресії, мови живопису в літературі, естетизацію власних вражень учнів. 
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Спостереження художньої експресії допомогло старшокласникам відчути 

глибину й силу естетичного вираження потужних емоцій у літературі й 

кіномистецтві, навчитися художньо виражати емоції. Для розуміння творення 

сугестивної естетики символізму, тлумачення смислів абстрактних образів, 

відчуття музики в літературі постала необхідність активізації інтуїтивного 

чуття учнів. Вивчення футуризму потребувало особливої уваги до творчого 

експериментаторства митців, тому старшокласники здійснювали дослідження 

світогляду футуристів, вираженого в маніфестах, а потім знайомилися з їхніми 

творами. Опанування учнями сюрреалізму передбачало емоційне сприйняття 

дивовижного в художньому творі й розуміння візіонерського типу творчості, 

що полегшувало тлумачення несподіваних парадоксальних образів, складного 

метафоричного мовлення. Вивчення постмодернізму будувалося на принципах 

естетичної гри, визначених теоретиками напряму, тому вектор читацької 

діяльності був спрямований на іронічне осмислення, пояснення 

інтертекстуальності, порівняння цих рис у різних мистецтвах. 

Під час вивчення літературних напрямів збагачувався особистісний образ 

світу, оскільки актуалізувався ціннісний потенціал художніх творів: 

особистісне засвоєння гуманістичних ідеалів письменників-реалістів; розуміння 

в імпресіонізмі краси довкілля як джерела життєвої енергії; осмислення 

художнього вираження стану найвищої емоційної напруги духовних сил 

людини; сприйняття символістичної естетики краси, породженої пошуком 

Ідеалу; акцентування позитивних вольових рис футуристів у виявленні власної 

оригінальності; відчуття особливого сюрреалістичного міфосвіту, що постав на 

основі національного світосприйняття; зрештою, усвідомлення себе-у-світі. 

Ціннісні акценти естетики літературних напрямів виражаються в художніх 

творах і визначають аксіологічну лінію навчання старшокласників. 

10. У результаті аналізу та інтерпретації виконання старшокласниками 

завдань формувального експерименту та контрольного зрізу зафіксовано 

значний розвиток великостильової літературної компетентності й визначено 
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його оптимальні умови. Експериментом підтверджено гіпотезу дослідження 

про те, що вивчення літературних напрямів сприяє усвідомленню естетичної 

сутності мистецтва слова, глибинному розумінню різностильових художніх 

творів та особливостей літературно-мистецького процесу, реалізації ціннісного 

підходу до вивчення літератури, підготовці кваліфікованого читача. 

Отже, пропонована методика вивчення літературних напрямів створює 

сприятливі умови для успішного засвоєння старшокласниками складного 

теоретичного матеріалу засобами посиленої уваги до художнього твору, 

візуалізації знакових для великого стилю образів, актуалізації цікавого 

шкільного літературознавства, активізації учнівської творчості в 

різностильових аспектах. 

Перспективи подальшої роботи в окресленому напрямку вбачаємо в 

напрацюванні системи компаративного вивчення великих стилів з урахуванням 

міжлітературних і міжмистецьких зв’язків; розробці інноваційних технологій, 

спрямованих на розвиток діалогічної взаємодії старшокласників з 

різностильовим мистецтвом слова; оновленні навчально-методичного 

забезпечення з урахуванням естетичних законів розвитку літератури. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Емблеми літературних напрямів 

 

КЛАСИЦИЗМ: РОЗУМ ПРАВИТЬ СЕРЦЕМ

Мета :

 наблизитися 
до античних 
взірців 
шляхом 
наслідування 
античних 
сюжетів, 
мотивів, 
образів

 Твір має 
викликати 
відчуття 
гармонії

 

 

 

Рис. А-1. Емблема класицизму 
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РОМАНТИЗМ: ВОЗВЕЛИЧЕННЯ ДУХУ ЛЮДСЬКОГО

 

 

 

Рис. А-2. Емблема романтизму 
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«ЄДИНИЙ ЕСТЕТИЧНИЙ КОДЕКС – ЖИТТЯ»

ІВАН ФРАНКО

РЕАЛІЗМ

 

 

 

Рис. А-3. Емблема реалізму 
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«Сумна дійсність, оздоблена золотом 
найправдивішої поезії» Іван Франко

О.Новаківський “Задума”

Е.Мунк “Крик”

ЕКСПРЕСІОНІЗМ

 

 

 

Рис. А-4. Емблема експресіонізму 
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“Тільки дивовижне є прекрасним”
А.Бретон

Будинок Бальо
(Гауді)

Е.Андієвська

“Південь”

СЮРРЕАЛІЗМ

 

 

 

Рис. А-5. Емблема сюрреалізму 
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Додаток Б 

Літературна газета «Футуризм» 

 

Рис. Б-1. Літературна газета «Футуризм», стор. 1 
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Рис. Б-2. Літературна газета «Футуризм», стор. 2  
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Додаток В 

Схеми структурування знань про літературні напрями 
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Додаток Г 

Уроки дослідження художнього твору як явища літературного напряму 

 

Тема: «Прагнути життя, усіма тягнутися до його фібрами своєї істоти»: 

вивчення імпресіонізму на прикладі новели «Intermezzo» 

М.Коцюбинського 

Мета: 

- створити умови для засвоєння ключової категорії імпресіонізму – 

миттєвих вражень, що фіксують неповторні миті пізнання світу; 

- дати можливість старшокласникам відчути, уявити, зрозуміти 

естетику творення образотворчої та літературної імпресії; 

- на основі учнівських вражень від імпресій в українському живописі та 

літературі виховувати культуру спілкування з імпресіоністичними творами, 

розвивати емоційну та естетичну здатність сприймати мистецьке слово; 

- активізувати творчу уяву та позитивні враження учнів, сприяти 

розвитку учнівської творчості, навичок усного і писемного мовлення; 

викликати у старшокласників глибокі враження, бажання обмінятися ними й 

створити власну імпресію; 

- актуалізувати аксіологічний аспект вивчення імпресіонізму, що 

полягає в пошуку гармонії душі людини з навколишнім середовищем, з 

природою. 

Тип уроку: урок-враження. 

Обладнання: мультимедійна дошка, комп’ютер, презентація картин 

французьких та українських імпресіоністів. 

Види діяльності, що зумовлюватимуть активізацію учнівських вражень: 

вивчення імпресіоністичної манери художника за картиною; художній переказ 

літературних імпресій та їх аналіз; пошук відповідників літературним імпресіям 

в образотворчому мистецтві, їх порівняння; створення власних імпресій за 

законами імпресіоністичного стилю тощо. 
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Хід уроку: 

Сонце! Я тобі вдячний. Ти сієш у мою душу золотий засів… 

М. Коцюбинський 

І. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми уроку. 

Озвучивши епіграф, з’ясуємо, що вони передають найглибші враження 

головного героя – митця, який рятується від емоційного виснаження. 

Зосередимо увагу старшокласників на особливостях його світосприйняття й 

запропонуємо проаналізувати враження. 

ІІ. Узагальнення вражень від прочитання новели. 

Запитання до бесіди: 

- Чим ускладнено сприйняття сюжету новели М. Коцюбинського 

«Intermezzo»? 

- Чому автор виокремив у творі незвичайних дійових осіб (Моя утома, 

Людське горе та ін.)? 

- Яке символічне значення має назва твору? 

Провівши бесіду, допоможемо старшокласникам з’ясувати, що новелу 

«Intermezzo» М. Коцюбинського вирізняє від традицій реалізму передусім 

розмитість, фрагментарність сюжету й образна палітра твору. На зразок 

драматичного твору в новелі розгортається дійство, але більшою мірою воно 

відбувається у внутрішньому світі головного героя. Саме тому на початку автор 

називає незвичайних дійових осіб: Моя утома, Ниви у червні, Сонце, Три білих 

вівчарки, Зозуля, Жайворонки, Залізна рука города, Людське горе. Крім того, 

реалізму не властивий жанр лірико-психологічної новели із зосередженням на 

внутрішньому світі особистості, її переживаннях, настроях, емоціях. Твір 

великою мірою автобіографічний, його немовби зібрано з мозаїки різних 

вражень письменника, що їх він відчув під час відпустки, проведеної влітку 

1908 року в маєтку українського мецената і громадського діяча Євгена 

Чикаленка в с. Кононівка на Черкащині. 

ІІІ. Дослідження вражень з листів письменника. 
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З Кононівки було написано листи до дружини, читання яких дають 

можливість відчути переживання й настрої М.Коцюбинського: 

19 червня 1908 року: «Вчора ми вибрались на село і приїхали сюди 

надвечір. Не можна сказати, щоб тут було особливо гарно; степ, низьке місце, 

часто з болотами, лісу нема, купатися не можна, хоч малесенькі ставки є. При 

домі великий запущений парк, в якому стільки ворон, як у Святому, і так само 

по цілих днях кричать…» [6, с. 62] 

23 червня 1908 року: «Вчора цілий день був сам, гуляв од 6 години ранку і 

почував себе дуже добре, бо свіже повітря і самота заспокоюють нерви» [6, с. 64]. 

26 червня 1908 року: «Почуваю себе непогано з боку фізичного. Зате, 

лишившись на самоті, тільки тоді почув я, як сильно втомлений я душею. 

Людей просто не переношу, а коли, гуляючи, десь бачу людину, то тікаю, щоб 

не стрітись. Читати теж не можу. Писати почав, та й кинув. Не хочу. Якась така 

мрачна тема, важка, а тут і так не весело. Лучче буду гуляти, спочивати, читати 

книгу природи, збирати матеріал…» [6, с. 66]. 

29 червня 1908 року: «…сьогодні ½ дня дощ і холод. Але я все-таки був 

сьогодні у полі 8 годин, хоч і мок» [6, с. 67). 

4 липня 1908 року: «Найкраще впливає на мене гуляння (годин 8 на 

повітрі, найменше)…» [6, с. 69] 

6 липня 1908 року: «Їздили ми в с. Нечипорівку, верстов 20 звідси… 

Місця там надзвичайно гарні, весь час я гуляв серед гречок та лісів цвітучої 

липи – і аж в Кононівку привіз той запах. 

Сьогодні од 8 години до самого обіду, себто до 5 годин, пробув у полі, 

любувався, записував, смалив лице на сонці. Набираюся сил од природи, од 

сільського повітря» [6, с. 70]. 

Учитель: Як розуміти назву твору «Intermezzo»? Зробіть висновок, чим 

стала для письменника відпустка і усамітнення? 

Учні зроблять висновки, що для виснаженого депресією письменника 

перебування в Кононівці стало своєрідною «перервою», що давала можливість 
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хоча б на деякий час абстрагуватися від суспільних проблем і думок про 

людські страждання, що гнітили і викликали емоційну напругу, відпочити від 

громадської роботи й поновити сили для подальшої діяльності. 

ІV. Осмислення образотворчої імпресії. 

Розглянемо картини французьких художників-імпресіоністів, зокрема 

К. Моне, П.-О. Ренуара. Необхідною умовою творчої лабораторії імпресіоністів 

стало творення на пленері (від франц. pleine aire – вільне повітря), тобто на 

відкритому просторі. Це давало можливість зберегти на полотнах природну 

динаміку життя у мерехтінні світла, пронизаного сонячними променями 

повітря. Засобами мультимедійної презентації проілюструємо важливі риси 

мистецького напряму. 

Слайд 1. 

Пленерність зображення – творення на відкритому 

просторі, що давало можливість відтворити 

сюхвилинні враження, зберегти динаміку життя в 

мерехтіннях світла

Картини К. Моне

“Враження. Схід сонця” “Квіти в Живерні” “Латаття”

 

Миттєві враження дійсності художники втілювали дрібними начебто 

невпорядкованими крапками, хаотично покладеними мазками, створюючи 

ефект мерехтливості. Покажемо це на прикладі картин О. Мурашка. 

Розглядаючи зблизька репродукції його картин «Праля», «Жінка з 

настурціями», побачимо властиве імпресіоністам невпорядковане нанесення 

мазків на полотно, розмитість, мозаїчність, розмаїття барв та їх відтінків. 

(Старшокласникам необхідно усвідомити, що цілісне сприйняття 

імпресіоністичного полотна відбудеться тільки на відстані, коли знайдено 



485 

відповідний ракурс, при якому дрібні невпорядковані часточки зіллються й 

утворять єдність, а картина набуде певної виразності). 

Слайд 2. 

Імпресіоністична розмитість, фрагментарність

О.Мурашко “Праля” Фрагмент картини.

Імпресіоністи малювали дрібними 

крапками, невпорядкованими 

мазками. Їх картини набувають 

цілісності на відстані, коли мазки 

зливаються і утворюють вібруючу 

єдність.

 

 

Слайд 3. 

О.Мурашко “Жінка з 

настурціями” Фрагмент  картини (квіти)

 

 

Порівняємо творчу лабораторію художника М. Бурачека і письменника 

М. Коцюбинського. М. Коцюбинський любив природу, як художники-

імпресіоністи годинами міг спостерігати за її змінами, милуватися грою світла і 

колористичними ефектами, перебуваючи на відкритому просторі. Епістолярії та 

нотатки із записника письменника яскраво ілюструють культ краси природи у 

його світовідчутті. Цим частково пояснюється витончена майстерність 
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створення М. Коцюбинським пейзажу. Перебуваючи в Криму, на Капрі в Італії, 

в Карпатах, письменник створював імпресії, втілюючи свої емоції в образах 

природи. Більшість цих записів органічно впліталися в канву його художніх 

творів. 

Із записників М.Коцюбинського: «Сонце – воно скрізь, навіть у тінях. 

Листя лимонів блищать, як після дощу, виноград світить, наче скляний, навіть 

стерті підковами каміння воно обертає у срібло і кожну квітку у самоцвіти. З 

сірого каменя робить мармур і змушує його годувати рослину. 

Скільки блакиті. Ціле небо у морі, і ціле море у небі. Весь світ – наче 

блакитний грот, навіть Везувій затертий блакитною млою». 

З листа М. Коцюбинського до художника М. Жука: «Якось так весь 

організм пересякся ароматами моря, квіток, так переповнився красою, що 

забуваєш, що ти людина, доволі нечисте створіння, і сам собі здаєшся 

запашною рослиною. Весь час душа співає, достроюється до загальної 

гармонії… День свій поділяю між морем і землею. Ранки – над морем, по обіді 

– на морі, а як ні, то блукаю по диких місцях, серед скель, цвітучого дроку, 

золотого, як сонце, міртів у весільнім убранні, серед гіркого духу полиню. Тут 

по цілих днях можеш бути в абсолютній самоті, серед природи». 

 

Слайд 4. 

Творча лабораторія

Художника-імпресіоніста:

“Взагалі, я працюю на натурі, і моя 

майстерня – переважно поле, ліс, річка, 

берег моря тощо. Малюю і в спеку, і в 

дощ, в осінню погоду і по пояс у снігу…

Також дуже люблю я небо. Воно для 

мене є основою тональності всієї 

картини…

Люблю воду, її тремтячість, її 

хвилювання, віддзеркалювання в ній 

дерев, білої хатини, простір і могутність 

водних просторів …”

М. Бурачек

Письменника-імпресіоніста:

“Так полюбив зелені простори, 

сонце, що мені жалко години, 

проведеної у хаті”. 

“Сьогодні од 8 години до самого 

обіду, себто до 5 годин, пробув у 

полі, любувався, записував, 

смалив лице на сонці…

Набираюся сил од природи, од 

сільського повітря… Мені жалко

кожної хвилини, яка марнується в 

хаті”

З листів М.Коцюбинського
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Подібно до живопису імпресіоністів, «динамічну картину» сюжетно-

композиційної організації новели «Intermezzo» М. Коцюбинського утворюють 

складники настроєвої мозаїки героя: утома; пошук гармонії, відновлення сил; 

оптимізм, готовність до подальшої боротьби. 

Старшокласники можуть проілюструвати настрої головного героя новели 

художніми імпресіями, відтворивши та прокоментувавши найвиразніші з них.  

Пропонуємо об’єднатися в творчі групи, кожна з яких відшукає імпресії, 

які спричинили депресивний, спокійний, оптимістичний настрої головного 

героя і проаналізувати художні засоби, завдяки яким естетизовано його 

враження. Будьте уважні, передусім це домінування кольорових, звукових та 

інших, пов’язаних з різними органами чуття, мікрообразів, із допомогою яких 

втілено естетичне ставлення до зображуваного, відчуття. 

V. Переказ літературних імпресій зі збереженням стилю. 

Це утома митця, коли він відчуває як життя безупинно і невблаганно 

накочується на нього, як хвиля на берег. Коли чуже існування входить в його 

особисте, як повітря крізь вікна і двері, як притоки води у річку, з такою ж 

силою і закономірністю. Громадський обов’язок, люди та їх страждання 

виснажують головного героя, який порівнює свій внутрішній світ із «заїздом, де 

вічно товчуться оті створіння, кричать, метушаться й смітять». А він натомість 

прагне чистоти і спокою. 

Митця утомлює приреченість чути чужий біль, турбує несамовитий крик 

життя і смерті ворогів і друзів, сторонніх і близьких, що лишають у його душі 

сліди своїх підошов, а у серце, як до власного сховку, складають свої надії, гнів 

і страждання або криваву жорстокість. 

Це велика тиша, яку здатен відчути митець, почувши кування зозулі. 

Тиша виповнила весь простір двору, зачаїлась у деревах, залягла по глибоких 

блакитних просторах. Тільки калатання власного серця видавало присутність 

людини в цій природній гармонії, а відтак спричинило почуття 

сором’язливості. 
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Зрештою, це враження від природи, які зцілюють митця й повертаються 

йому сили для боротьби. Вражає його здатність почути дивний гомін поля, шелест 

пересипання зерна у кожній стеблині, покошланий шум колосистої хвилі тощо, 

побачити збиту крилами бджіл білу піну гречок, відчути запахи поля, а ще – 

наповнити своє єство сонцем, зцілитися його життєдайною силою, що означає 

впустити у своє серце добро, надію, світло, настрої щирої радості буття. 

Колорит розкішної української природи, так щедро змальований 

М. Коцюбинським в літературі, допоможуть зримо уявити картини вітчизняних 

художників О. Мурашка та М. Бурачека. Розглянемо їх та звернемо увагу на 

імпресіоністичну техніку: фіксуванні миттєвих вражень; настроєвості; 

пленерності зображення (мерехтіннях світла, грі відтінків кольорів); 

фрагментарності й розмитості; оптимістичному пафосі тощо. 

Чи притаманні ці ж риси літературним творам М. Коцюбинського? 

VІ. Порівняння літературної та образотворчої імпресії. 

Орієнтовні запитання і завдання: 

- Що споріднює новелу М. Коцюбинського з картинами О. Мурашка та 

М. Бурачека? 

- Розкрийте значення солярних образів на картинах українських 

імпресіоністів та в новелі М. Коцюбинського «Intermezzo». 

- Схарактеризуйте настроєвість імпресіоністичних творів письменника і 

художників. 

- Порівняйте імпресіоністичні пейзажі в образотворчому мистецтві та 

літературному творі. 

- Які звуки та запахи поля, відтворені в новелі М. Коцюбинського, 

можна відчути, переглядаючи картини О. Мурашка і М. Бурачека? 

- Як відображено єдність людини і природи в новелі та на картинах 

українських імпресіоністів? 
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Слайд 5. 

Фіксування миттєвих вражень

Н.Онацький “Садиба”

Врешті ми вдома. Білі 

стіни будинку вертають 

мені притомність. Як 

тільки бричка 

вкотилась на широкий  

зелений двір – закувала 

зозуля. Тоді я раптом 

почув велику тишу. 

Вона виповняла весь 

двір, таїлась в деревах, 

залягла по глибоких 

блакитних просторах.

М.Коцюбинський 

“Intermezzo”
 

 

Слайд 6. 

Настроєвість

М.Бурачек “Село. 

Вітряний день”

Я тільки тепер побачив 

село – нужденну купку 

солом‘яних стріх. Воно 

ледве помітне. Його 

обняли й здушили зелені 

руки, що простяглися під 

самі хати. Воно 

заплуталося в ниві, як в 

павутинні мушка…

М.Коцюбинський

 

 

- Доведіть, що в новелі «Intermezzo», а також на картинах О. Мурашка 

«На кормі», «Сонячні плями» та М. Бурачека «Хатка», «Село. Вітряний день» 

передано суголосні враження, настрої. 
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Слайд 7. 

О.Мурашко “На кормі”

…я повний приязні до 

сонця і йду просто на 

нього, лице в лице. 

Повернутись до нього 

спиною – крий Боже! Яка 

невдячність! Я дуже 

щасливий, що стрічаюсь з 

ним тут, на просторі, де 

ніхто не затулить його 

обличчя…

М.Коцюбинський

Образ сонця є втiленям краси, символом 

свiтлого начала в душi людини, добра

 

 

Відчуття святковості, життєвого оптимізму проймає картини 

українського художника О. Мурашка, особливо «Сонячні плями», «На кормі». 

Захоплення кольоровими ефектами, мерехтінням сонячних відблисків на 

обличчях, грою світлих відтінків і кольорів, бачення об’єктів крізь пронизане 

променями повітря, а ще прояви любові до людини, життєствердна основа 

єднають літературні імпресії М. Коцюбинського та образотворчі імпресії 

О. Мурашка. Пропонуємо старшокласникам порівняти їх. Митців споріднює 

оптимістичний пафос творів, що виявляється в життєлюбстві, щирій вірі в 

духовний потенціал людини. Сонячне світло на картинах О. Мурашка і в новелі 

М. Коцюбинського символізує не тільки гармонію природи й органічну 

спорідненість з нею людини, але й життєствердну надію на духовне зцілення 

емоційно виснаженої людини, можливість гармонізувати її внутрішній світ. У 

творах українських імпресіоністів образ сонця є втіленням краси, добра, 

символом світлого начала в душі людини. Переглянувши картини О. Мурашка, 

його дядько занотував у щоденнику: «Сашко показує свої роботи. Гонитва за 

силою сонця, за плямами – цікаво». На картині «На кормі» (1906) передано 

колорит яскравих фіолетових, синіх і зелених кольорів, немов пронизаних 

повітрям і сяйвом сонячного світла. На кормі човна сидить юнак Жорж 
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Мурашко (двоюрідний брат художника), а за човном мерехтить водяне плесо, 

віддзеркалюючи тіні дерев. На картині «Сонячні плями» (1908) зображено 

Жоржа і Олександру Мурашко. Готуючи до видання альбом робіт О. Мурашка, 

мистецтвознавець Л. Членова відзначила «глибоке розуміння рефлексів 

повітряного середовища й органічного зв’язку постатей з пейзажем», 

«інтенсивне колірне рішення», «гру сонячних плям». На цих картинах 

художника ніби відтворено імпресію М. Коцюбинського. 

 

Слайд 8. 

 

Життєстверджуючий, оптимістичний 

пафос творів

О.Мурашко

“Сонячні плями”

«Сонце! Я тобі вдячний. Ти сієш у 

мою душу золотий засів – хто знає, 

що вийде з того насіння? Може, 

вогні?» Ти дороге для мене. Я п’ю 

тебе, сонце, твій теплий зцілющий 

напій, п’ю, як дитина молоко з 

материних грудей, так само теплих і 

дорогих. Навіть коли ти палиш –

охоче вливаю в себе вогняний напій 

й п’янію від нього

М.Коцюбинський

 

 

VІІ. Структурування рис імпресіонізму. 

Осмислюючи вияв імпресіонізму в новелі М. Коцюбинського та 

українських художників О. Мурашка та М. Бурачека, сформулюємо його 

визначення й провідні риси: 

- Враження яскравих миттєвостей стали стильовою домінантою 

імпресіонізму, що впливає на формальні й змістові категорії літературних 

творів, які репрезентують напрям. 
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- Імпресіонізму притаманні короткі жанрові форми. Розвивається жанр 

лірико-психологічної новели з акцентами на внутрішньому світі особистості, її 

переживаннях, настроях. 

- Фрагментарність сюжетно-композиційної організації твору. 

- Пленерність зображення. Імпресіоністичний пейзаж відтворено 

засобами звукових, колористичних, дотикових та ін. мікрообразів, які 

передають враження. 

- Імпресіоністичний герой вразливий, володіє винятковою 

витонченістю сприйняття. 

- Життєстверджуючий оптимістичний пафос творів тощо. 

VІІІ. Створення сенкану «Імпресіонізм» 

ІХ. Домашнє завдання. 

Написати імпресію-мініатюру. 

Х. Підсумок 

Чи вдалося головному герою новели подолати депресію? Що допомогло 

митцеві гармонізувати внутрішній світ? 
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Тема: «Одна сльоза котилася по лиці, як перла по скалі»: експресіонізм 

новели В. Стефаника «Камінний хрест» 

Мета уроку:  

- розкрити історичну основу новели, визначити тему, створити умови 

для усвідомлення драматичності катастрофічного світовідчуття людини, котра 

емігрує; 

- пояснити багатозначність символів камінного хреста, горба, прізвище 

головного героя, дати можливість старшокласникам відчути потужність 

емоційного вираження в художньому творі; 

- здійснити художньо-стильовий аналіз новели В.Стефаника «Камінний 

хрест», забезпечити засвоєння естетики творення літературної та кіноекспресії; 

- викликати відповідний емоційний резонанс, сприяти естетичним 

переживанням старшокласників; 

- на основі аналізу новели В.Стефаника «Камінний хрест» сформувати 

поняття про експресіонізм та визначити його стильові риси; 

- розвивати навички аналізу і синтезу, загальномистецьку ерудицію, 

естетичне чуття; 

- актуалізувати виховний потенціал твору, в якому відображено велич 

людини в момент найвищої психологічної напруги. 

Тип уроку: урок-експресія. 

Обладнання: мультимедійна дошка, комп’ютер, відеофайли двох уривків з 

кінофільму Л. Осики «Камінний хрест» (епізоди тяжкої праці Івана Дідуха на 

горбі та його прощання з рідною хатою й односельцями), картина Е. Мунка 

«Крик». 

Випереджальні завдання: підготувати повідомлення про створення кінофільму 

Л.Осики «Камінний хрест» та відгуки про нього кінокритиків. 

Хід уроку: 

І. Повідомлення теми й мети. Мотивація навчальної діяльності. 

Цитуємо авторитетні думки відомих критиків, літературознавців, письменників 
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про творчу діяльність В. Стефаника, щоб представити його в контексті 

мистецького напряму експресіонізму. 

«Поетом мужицької розпуки» назвав В.Стефаника його побратим Марко 

Черемшина, визначивши силу вираження тієї «розпуки»: «Зобразив він її так 

тими словами, які висказав, як також тими недомовленими словами, що висять 

чорними хмарами над кожним його стогоном і жахають собою дужче, чим 

похорони мерців». В.Стефаник надто емоційно сприймав світ в усій його 

трагічності, коли «між мужиком, конем і машиною не стало різниці». Він 

болісно переживав підневільне життя українського народу, який із шаленою 

швидкістю наближався до прірви, ім’я якої нужда, злидні, безпросвітність, 

втрата Душі. Наскільки потужним було виверження трагізму людської долі у 

творах письменника можна уявити із слів В.Стефаника: «Більше описати не 

можу, бо руки трясуться і кров мозок заливає. Приступити ще ближче до вас 

(наблизитися до своїх героїв) – значить спалити себе». 

Селянський син В.Стефаник зріднився в душі зі своїм народом й не раз 

звірявся своїм близьким: «Я люблю мужиків за їх тисячлітну, тєжку історію, за 

культуру, що витворила з них людей, котрі смерти не бояться. За тото, що вони 

є, хоч пройшли над ними бурі світові і повалили народи і культури. Є що 

любити і до кого прихилитися. За них я буду писати і про них». 

Селянин, культурно-освітній діяч Г. Гринчишин схарактеризував 

письменника як «мужицького санітета, що йде за тою працьовитою селянською 

армією, гоїть її рани, перев’язує їх і втишує біль», а стиль визначив яскравою 

метафорою: «Виточив Стефаник нашу біду на перли в своїм серці і скупав їх у 

нашій крові, і вийшли мистецькі твори з-під його пера, як криваві перли». 

Проблемне запитання, на яке учні відповідатимуть, проаналізувавши 

новелу «Камінний хрест»: «Пишучи про селян, люблячи безмежно свій народ, 

чи був В. Стефаник прихильником реалістичної традиції?». 

ІІ. Засвоєння літературної експресії на рівні теми художнього твору. 
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Тема еміграції боліла письменнику натягнутим струною нервом, як і усе, 

що він писав: «Вижу їх як дубів, тих мужиків, що їх вода підливає, корінь 

підмулює, вижу, як хитаються, як падуть, як їх пхають на жалізниці і везуть як 

дерево на опал. Чую їх біль, всі ті нитки, що рвуться між їх серцем та селом, і 

мені рвуться, чую їх жаль і муку». Глибокий психологізм Стефаникового стилю 

відзначив ще І.Франко, вирізняючи його з-поміж молодшого покоління митців, 

для яких «…головна річ – людська душа, її стан, її рухи в таких чи інших 

обставинах, усі ті світла й тіні, які вона викидає на ціле своє окруження 

залежно від того, чи вона весела, чи вона сумна. […] вони, так сказати, відразу 

засідають у душі своїх героїв і нею, мов магічною лампою, освічують усе 

окруження. Властиво, те окруження само собою їм мало інтересне, і вони 

звертають на нього увагу лиш тоді й оскільки, коли й оскільки на нього падуть 

чуттєві рефлекси тої душі, яку вони беруться малювати». 

У новелі В.Стефаника «Камінний хрест» розкривається тяжка драма 

селянина-трударя, якого невблаганне життя жене з батьківщини до Канади. 

Проте генетичний зв’язок його з рідною землею, з народом є настільки 

сильний, що еміграція асоціюється із смертю душі. 

ІІІ. Порівняння літературної та кіноекспресії. 

Вивчаючи сюжетно-композиційні особливості новели, звертаємо увагу на 

трагічний розрив з рідною землею головного героя. Щоб учні зрозуміли трагізм 

еміграції Івана Дідуха, даємо можливість старшокласникам відчути його 

єдність із землею, яку успадкував від батька, на якій тяжко працював змолоду. 

На цьому етапі переглядаємо початок кінофільму «Камінний хрест», який легко 

порівняти з першою частиною (експозицією) літературного твору. Спочатку в 

кінофільмі постає сувора панорама безплідної землі, що нагадує документальну 

стрічку. Довго й повільно піднімається виснажений працею Іван по крутій горі 

у парі зі своїм незмінним помічником – конем, щоб дістатися букати горба. 

Коли стежка стає крутішою, сам виносить мішки з гноєм наверх, неодноразово 

спускаючись та піднімаючись. Працюючи нарівні з конем, починає оранку. 
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Камера то фокусується за зображенні старого трудівника, показуючи кожну 

його зморшку, то віддаляється, роблячи його комахою на землі. Головний герой 

байдужий до болю, яку викликають колючки, впинаючись у босі ноги, він не 

зважає на втому. Тільки безтурботний, здається нескінченний, спів жайворонка, 

прекрасний і водночас дражливий, виводить Івана із забуття, змушує 

відірватися від чорної ріллі, довжиною в життя, й подивитися у небо. 

Головний герой новели переживає духовний злам, зумовлений його 

рішенням емігрувати. У його душі точиться боротьба, він вагається, болісно 

відчуває недалеку розлуку з рідною землею. Старий Іван, не контролюючи 

себе, вигукує до птаха: «Лети собі геть до неба і скажи твоєму Богу: «Най мені 

дурну птаху не посилає зі співанками. Коли він такий моцний, най мене в 

Канаду не засилає…». Цей крик душі є експресивним вираженням болю 

людини, доведеної до відчаю. Він триває усього мить і знову заспокоєння. 

Стомлений Іван сідає відпочити й у печальному умиротворенні вирішує, що 

йому не оминути долі багатьох малоземельних односельців, які були змушені 

кинути свою хату на рідній, хоч і відчуженій землі, щоб шукати щастя за 

океаном, у далекій Канаді. У В.Стефаника потужно звучать слова: «Ца земля не 

годна кілько народа здержіти та й кількі біді вітримати. Мужик не годен, і вона 

не годна, обоє вже не годні». 

Після перегляду слухаємо учнівське повідомлення про історію створення 

кінофільму. Фільм знімався на Прикарпатті, на тих горбах, серед яких був 

клапоть землі, щедро удобреного працею Івана Дідуха. Крім десяти 

професійних акторів, дійових осіб зіграли корінні жителі села, що надало 

кінофільму ознак автентичності, максимально наблизило його до минулої 

дійсності, відтворених з вражаючою силою у новелах В.Стефаника. 

Обговорюючи зі старшокласниками побачене, вчитель поступово 

підводить їх до розуміння естетики експресіонізму, виявленої у творах 

В. Стефаника та Л. Осики. Орієнтовні питання бесіди: 

- Чи схожі кадри кінофільму «Камінний хрест» на хроніку? 
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- Чому кінофільм чорно-білий, чи може він бути кольоровим? 

- Які враження створюються завдяки такій художній техніці? 

- Чому кінорежисер Л.Осика уникає будь-яких засобів зовнішньої, 

надто щедрої кінематографічності? 

- Яким ви уявляєте життя Івана Дідуха з перших кадрів фільму? 

- Як можна схарактеризувати його характер? 

- Що відволікає Івана від роботи? Чому він так гостро реагує на спів 

птаха? 

ІV. Усвідомлення експресії зображення літературного героя. 

Цитування й обговорення емоційно напружених епізодів. 

Аналізуючи образ Івана Дідуха, розуміємо, що скупі радість і щастя в 

житті головного героя пов’язані з рідною землею, родиною, односельцями. Як 

справжній хлібороб, він любив працювати, й близьким для нього став навіть 

горб, на якому мав свою частку землі. Незважаючи на те, що прототипом Івана 

був знайомий письменника, русівський селянин Штефан Дідух, його прізвище в 

художньому творі є глибоко символічним. За українською міфологією 

вважалося, що в дідухові живуть дух поля, дух бога Сонця та душі померлих 

предків, які оберігають земне життя. Така споріднена одухотвореність Івана 

Дідуха безперечна, бо розрив цих духовних зв’язків для літературного героя 

подібний смерті. Говорячи з дружиною про Канаду, Іван показує їй через вікно 

могилу й говорить: «Аді, видиш, де твоя дорога та й твоя Канада?». Перед 

дорогою, як востаннє, Дідух хоче тричі «віпрощатися на смерть» з нею на очах 

людей. 

Експресивно наснаженим є прощання Івана Дідуха з односельцями, 

цьому присвячено наступні п’ять частин літературного твору. Аналізуючи 

новелу, варто наголосити, що омертвіння душі людини, яка розривала віковічну 

єдність з землею, народом, його традиціями, у В. Стефаника асоціюється з 

каменем: «То як часом якась долішня хвиля викарбутить великий камінь із води 

і покладе його на берег, то той камінь стоїть на березі тяжкий і бездушний. 
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Сонце лупає з нього черепочки давнього намулу і малює по нім маленькі 

фосфоричні звізди. Блимає той камінь мертвими блисками, відбитими від сходу 

і заходу сонця, і кам’яними очима своїми глядить на живу воду і сумує, що не 

гнітить його тягар води, як гнітив від віків. Глядить із берега на воду, як на 

утрачене щастя. Отак Іван дивився на людей, як той камінь на воду». 

В. Стефаник зобразив Івана, уподібнюючи його до горба («переломаний», 

«велетень, схилений у поясі»), чи до коня («потряс сивим волоссям, як гривою, 

кованою зі сталевих ниток», «заскреготав зубами, як жорнами»). У кожному 

мускулі Івана відчутно довголітню працю, що робила його сильним і водночас 

виснажила: «Я ціле житє лиш роб, та й роб, та й роб!», «Я зробок – ціле тіло 

мозиль»). Зовнішня грубість, некрасивість, каліцтво Івана Дідуха різко 

контрастує з ліризмом його внутрішнього світу, високою духовністю й 

символічно відтворена автором: «Одна сльоза котилася по лиці, як перла по 

скалі». 

Глибоко символічним у новелі «Камінний хрест» є образ пісні, що 

співали Іван та Михайло: «Той спів, що його не раз чути на весіллях, як старі 

хлопи доберуть охоти і заведуть стародавніх співанок. Слова співу йдуть через 

старе горло з перешкодами, як коли би не лиш на руках у них, але і в горлі 

мозилі понаростали. Ідуть слова тих співанок, як жовте осіннє листя, що ним 

вітер гонить по замерзлій землі, а воно раз на раз зупиняється на кожнім ярочку 

і дрожить подертими берегами, як перед смертю».  

Емоційно напруженим у новелі є епізод, коли родина Дідухів йде до хати 

перевдягатися, що нагадує елементи ритуальної обрядовості. Недаремно 

В. Стефаник звернувся до такого художнього прийому як дереалізація образу 

хати, що властиво експресіоністичній естетиці. Реальна властивість об’єкта 

перетворюється на суб’єктивне вираження внутрішніх почуттів, душевного 

стану його мешканців: «…ціла хата заридала. Як би хмара плачу, що нависла 

над селом, прорвалася, як би горе людське загату розірвало – такий був плач». 

V. Осмислення експресії, вираженої засобами кіно і літератури. 
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1. Вивершенням експресії, символом трагізму й розпачу прощання з 

рідним краєм є полька, яку затанцював Дідух із своєю дружиною: «Іван 

термосив жінкою, як би не мав уже гадки пустити її живу з рук». Глибоко 

відчув це й режисер кінофільму Л. Осика. Емоційна напруга у кінофільмі 

збільшується, коли обійшовши з чаркою гостей, Іван Дідух з родиною йде до 

своєї хати перевдягатися. 

2. Перегляд епізоду фільму, в якому відтворено прощання Івана Дідуха з 

рідною хатою і односельцями. Орієнтовні запитання за уривком кінофільму: 

- Що символізує перевдягання родини Дідухів у незвичний панський 

одяг? 

- Які почуття виражено у грі актора, що був у ролі головного героя? 

- Як зображено максимальну емоційну напругу в кінофільмі та в 

літературному творі? Завдяки яким художнім прийомам вона досягається у 

творах різних видів мистецтва? 

3. Визначення головних символів у новелі В. Стефаника «Камінний 

хрест»: горб, хата, пісня, камінний хрест. Дідухове відчуття духовної кризи, 

втрати національної ідентичності емігрантами вкладене автором у слова 

головного героя: «…підемо світами і розвіємоси на старість, як лист по полі». 

Цього чи не найбільше боявся старий Іван, тож поставив на своїм горбі, що на 

ньому змарнував своє життя, скалічився, камінний хрест, як символ вічної 

присутності на рідній землі: «Хотів-єм кілько памнєтки по собі лишити». 

VІ. Систематизація і формулювання поняття «експресіонізм» з 

окресленням конститутивних рис літературного напряму. 

Відповідь на проблемне запитання: «Чи був В. Стефаник прихильником 

реалістичної традиції? 

Підсумовуючи думки учнів, скажемо, що, готуючи до видання 

навчальний посібник, літературознавець Р. Чопик відзначив: «Творчість 

Стефаника – сила, а точніше, сила виразу, експресії художнього слова», – тож 

недаремно естетика напряму експресіонізму стала одним з найважливіших 
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ключів до її прочитання. Подібно до творчості інших талановитих модерністів, 

розглядаючи твори В. Стефаника, можна говорити про одночасне улягання 

різним стильовим тенденціям, зокрема символізму, імпресіонізму, неореалізму, 

проте експресія в художньому відтворенні образу світу письменником є 

домінантою. Сам письменник це відчував і з приводу своїх мистецьких пошуків 

писав: «Я маю раз вийти з ліса ріжних напрямів літературних, котрі тепер мене 

на роздорожю напали і кожний тягне на свій бік». 

Заповнення схеми «Експресіонізм». Визначення рис стилю: 

- «нервова» емоційність; 

- художнє відтворення суворих, сповнених гіркотою гострих відчуттів 

несправедливості та нелюдяності світу; 

- поєднання у творах протилежних явищ, зокрема буденщини, 

побутовості та ліризму, високого пафосу; 

- увага до простих характерів; 

- намагання відшукати природну гармонію у найскладніших поворотах 

долі; 

- стриманість, суворість, аскетичність у художній передачі глибокого 

людського змісту; 

- ліризм у відтворенні трагедії страждання людини; 

- дослідження митцями сенсу страждання людини, сенсу її життя; 

- зображення смерті, що перетворюється на те, що заслужила людина 

життям. 

VІІ. Підсумок уроку. 

Створюючи новели, В. Стефаник «глибоко переживав дії своїх героїв і 

зливався з ними до того ступеня, що писав не про них, а про себе». В одному із 

його листів є промовисте звертання до українців: «…стою на вуглі своєї хати і 

простягаю до Вас руки…». Коли стоїш «на вуглі» Стефаникової хати, нині це 

літературно-меморіальний музей митця, і вдивляєшся у правдиву, незрівняну 

красу Покуття, десь там на горі, неподалік дороги, видніється яскраво 
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блакитний камінний хрест. Він немов би і є тим незримим зв’язком, що єднає 

землю з небом, а душу з вічністю. 

VІІІ. Домашнє завдання. Творча робота на тему: «Велич народу, 

“оздоблена золотом найправдивішої поезії” у новелах В.Стефаника».  
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Тема: «Пізнання особистості, яка болісно шукає себе, гостро осмислюючи 

навколишній світ». За романом В. Підмогильного «Місто». 

Мета уроку: 

- Осмислення роману В. Підмогильного «Місто» суголосно власному 

існуванню кожного старшокласника, історичній добі, естетиці неореалізму, 

філософського і літературного екзистенціалізму; 

- формування уявлення про риси літературного екзистенціалізму, 

дослідження в творі засобів художнього зображення впливу цивілізаційних 

процесів на людину, психологічну мотивацію вчинків Степана Радченка та 

інших персонажів роману, характеристика маргінального образу українського 

інтелігента, пояснення ролі жіночих образів; 

- розвиток умінь і навичок доказового міркування з приводу моральних 

і психологічних аспектів самоствердження людини; естетичних смаків на 

основі належної літературознавчої ерудиції;  

- виховання прагнення до пошуків позитивних способів самореалізації 

особистості в житті. 

Тип уроку: урок – екзистенційний пошук 

Види діяльності: заповнення щоденника «подвійних нотаток»; цитування і 

коментування відгуків літературної критики і оцінок дослідників; обговорення 

екзистенціальних епізодів твору; дослідження засобів художнього зображення 

сенсу людського існування, самотності, свободи вибору; характеристика 

маргінального образу; обговорення проблемних питань, поставлених учнем 

авторові. 

Випереджальні завдання: з метою активізації ініціативності та виявлення 

глибшої читацької рецепції пропонуємо учням стати співтворцями уроку-

пошуку й приготувати запитання до письменника, які виникли під час читання 

роману. Подаючи рекомендації до первинного сприйняття твору, зосереджуємо 

увагу учнів на таких аспектах: 
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- Особливості зображення української людини 20-х років ХХ століття в 

образі Степана Радченка, який опинився в нових суспільних умовах, що стали 

для героя роману життєво випробувальними. 

- Основні етапи адаптації Степана Радченка в місті та їх художнє 

відтворення у його стосунках із жінками, змінах помешкання, одягу, звичок. 

- Образ міста, адже це «в першу чергу роман про Київ» (Г. Костюк). 

Хід уроку: 

«Людина не розкладається на так зване добро і 

зло, на плюс і мінус, хоч би й як це зручно було 

для громадського вжитку». 

І. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми та мети. 

Слово вчителя. На часі в нашій країні залишається дилема «село – місто» 

в її екзистенційному вимірі, що постала в українській прозі початку ХХ 

століття. Надзвичайно важливою вона є й для старшокласників, більшість з 

яких готуються здобувати освіту у вишах й спробувати підкорити найбільші 

міста України й Європи. Знаковим твором в українській літературі, що не лише 

розширив її тематичні обрії модерністською інтерпретацією урбаністики, але й 

засвідчив з’яву «нової ідейно-стильової перспективи, суголосної світовим 

взірцям», став роман В. Підмогильного «Місто». Проблематика цього твору, 

зокрема, влади міста над людиною, її особистісного життєвого вибору, 

маргінальності, самотності в натовпі, що розглядатимуться в контексті 

літературного екзистенціалізму, допоможуть не тільки поспілкуватися з 

літературними героями, але й сформувати уявлення про місто великих 

можливостей і втрат. 

Поняття «екзистенція», «екзистенційний», можливо, вже вам знайомі, 

адже в розповідь про життя митців та аналіз художніх текстів залучаються 

філософські категорії, наприклад, окреслення екзистенційних мотивів у 

ліричних творах або екзистенційного вибору літературного героя чи автора. Це 

пояснюється тим, що концепти екзистенціального світорозуміння дуже близькі 
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ментальності українців, змушених повсякчас відстоювати власну ідентичність, 

а відтак певною мірою виявлялися у творах рідного письменства від часів 

філософування Г. Сковороди. Проте, під час аналізу роману В. Підмогильного 

«Місто» важливо розтлумачити не тільки філософські категорії, але й 

розглянути засадничі положення, естетику літературного екзистенціалізму, 

тобто екзистенційність художнього мислення як світоглядну основу й 

відповідні до неї естетичні принципи художнього відтворення дійсності. 

Запитання: Як ви розумієте слова епіграфа уроку. Як ви вважаєте, чому 

саме ці слова прозвучали на початку уроку? 

ІІ. Перевірка домашнього завдання. Аналіз записів читацьких 

щоденників. 

Наприклад, навряд чи уважного читача залишить байдужим алегоричний 

образ «всесвітнього нахаби», який уособлює життя в екзистенційному 

розумінні: «Життя страшне своєю невпинністю, нестримним поривом, що не 

схиляється перед найбільшим стражданням людини, показуючи спину її 

найгострішому болеві. Людина може досхочу борсатись у його тернах – воно 

пройде мимо з своїми глашатаями, що за страх і за совість кричать світові, що 

без тернів не буває троянди. Воно – той всесвітній нахаба, що на прохання 

обібраного жебрака відповідає штовханом, лящами, ціпком і суне далі, 

попалюючи цигарку, навіть не повернувши до жертви свій золочений 

монокль», – саме так сприймає життя скептик, відчуваючи абсурдність світу і 

втрачаючи надію на самореалізацію в ньому. Цей філософський відступ вартий 

осмислення і коментаря. 

ІІІ. Екзистенційне осмислення роману. 

1. Дослідження літературної критики. 

Перші видання роману В. Підмогильного «Місто» були в Харківському 

видавництві «Книгоспілка» 1928, 1929 рр. й мали неоднозначний резонанс 

серед громадськості. «Роман читається легко. Мова барвиста й запашна. Ось де 

наш робітничий читач зможе вдосконалитись щодо знавства української мови», 
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– писав у рецензії прозаїк Микола Самусь. Позитивними, виваженими, 

естетично обґрунтованими статтями відгукнулись літературознавці 

П. Єфремов, А. Ніковський, наголошуючи на психологічності стилю 

рецензованого автора й мистецькій довершеності його художніх творів, однак 

їх прихильний голос дуже важко пробивався до сучасників, а невдовзі й взагалі 

стишився внаслідок репресій. Зважаючи на те, що твір побачив світ у час 

загострення політичних та культурницьких проблем в Україні, коли художня 

творчість методично підпорядковувалася ідеологічним настановам соцреалізму, 

офіційна критика побачила в творі «інтелігентсько-попутницьку опозицію до 

пролетарського мистецтва», а його автор був звинувачений у численних хибах 

роману. 

Учнівські коментарі критики. 

Прокоментуйте критичні оцінки роману «Місто» й зробіть висновки. 

Радянська критика виробила єдиний стандартний підхід до аналізу творів 

урбаністичної тематики, в розробці якої важливим був показ взаємин села і 

міста як новоствореного союзу селян і робітників в єдиному процесі 

соціалістичної перебудови: «Автор повинен був виявити хоча б той 

незаперечний факт, що в кожному нашому місті так чи так, а відчувається 

здорове радянське будівництво», – дорікали письменнику за відступи від 

чинних ідеологічних настанов. Натомість, відкидаючи вульгарний соціологізм, 

сучасні літературознавці акцентували прагнення В. Підмогильного «пізнати цю 

модерну українську людину, свого сучасника – типового вихідця з села, 

простежити й проаналізувати його душевний стан, поведінку в нових 

суспільних умовах, які для нього є випробувальними екзистенційно», – підхід, 

продиктований незаангажованим об’єктивним прочитанням роману. 

На основі цитування висловлювань критиків робимо висновок про те, що 

у романі «Місто» В. Підмогильний розгорнув «історію душі» головного героя – 

Степана Радченка, в поведінці якого інстинктивно виявляються добро і зло, 

духовне і тваринне, сила волі й слабкості, уміння з іронією і скепсисом 
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сприймати себе і навколишній світ. Це людина своєї доби, коли стрімко 

розвивалися міста й зростало їх значення в суспільно-економічному й 

культурному житті. У цей час прагнення «вийти в люди», потяг до цивілізації 

спонукали провінційну молодь вирушати здобувати освіту в місто, засвоювати 

новий простір й водночас шукати свою сутність. 

2. Повідомлення про літературний екзистенціалізм. 

Оскільки, роблячи «розтин людської душі», письменник торкається 

важливих філософських проблем сенсу людського існування, свободи вибору, 

самотності в натовпі, співвідношення раціонального та інтуїтивного та ін., 

познайомимося із засадничими концептами екзистенціалізму – впливовій течії 

у модерній філософії й літературі. Її джерелом були праці С. К’єркеґора, який 

обґрунтував основну філософську категорією екзистенціалізму – поняття 

існування (від лат. exsistencia), на означення «конкретного буття в існуванні», 

індивідуального переживання людини. Екзистенція нині розглядається «в 

розумінні людського достеменного існування, живої процесуальності, відкритої 

динаміки реалій, в якій «існування передує сутності» (Ж.-П. Сартр). Йдеться 

про буття людини в світі, в якому вона шукає свою сутність, конструює своє 

майбутнє, здійснюючи життєвий вибір. Дослідники вважають, що 

екзистенціалізм став одним з найбільш впливових і продуктивних 

культурогенних факторів доби середини ХХ століття, він визначав 

інтелектуально-духовні пошуки широких кіл інтелігенції, мав неабиякий вплив 

на літературу, літературознавство, мистецтво тощо. Таке органічне зрощення, 

синтез філософії та літератури спостерігаємо в творчості французьких 

письменників А. Камю, Ґ. Марселя, Ж.-П. Сартра. В українській літературі 

екзистенційність художнього мислення притаманна Є. Плужнику, 

В. Підмогильному, І. Багряному, Т. Осьмачці, В. Барці, ліриці В. Стуса, 

І. Світличного та ін. Митців-екзистенціалістів єднає прагнення пізнати й 

відтворити людину, способи її існування в світі, умови можливої екзистенції, 

шляхи її становлення, самоствердження чи падіння в філософському 
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осмисленні, розмірковування над феноменом людського буття в усьому 

різноманітті повсякденного життєвого досвіду. 

3. Обговорення проблемних питань за ідейно-тематичним 

наповненням художнього твору. 

Учитель систематизує заздалегідь підготовані запитання учнів, ставить 

свої, пропонує знайти на них відповідь, спонукаючи до роздумів. Оскільки 

В. Підмогильний змалював людину на естетичних засадах неореалізму та 

екзистенціалізму, що важливо усвідомити старшокласникам в процесі аналізу 

роману, акцентуємо увагу на екзистенції Степана Радченка. Логічно було б 

упорядкувати питання таким чином, щоб були висвітлені взаємодії головного 

героя з містом; із жінками; з літераторами та критиками. Пропонуємо 

орієнтовний блок питань. 

Степан і місто. Хто він – цей енергійний сільський юнак, який приїхав до 

Києва? У нього є мета в житті? Вона змінюється під час перебування в місті? 

Чому він самотній у натовпі? Степан підкорив місто чи став його жертвою? 

Степан і жінки в його житті. Який шлях самоствердження долає 

Степан? Яку роль відіграють жінки в житті Степана? Чи щасливий Степан хоча 

б з однією із них? Він здатний любити? Чим завершиться остання любовна 

пригода Радченка й чи остання вона? 

Степан і коло літераторів. Степанові вдалося реалізувати свій 

емоційний та творчий потенціал? Яке значення для нього має кар’єра? Чому 

Степан не має друзів? Степан Радченко – соцреаліст чи модерніст? 

За кожним блоком питань учні готуються зробити висновки, працюючи в 

творчих групах. Звернемо увагу старшокласників на те, що більшість 

поставлених питань стосуються особистості з її екзистенційними пошуками й 

не мають однозначної відповіді в романі. Автор лишає їх незавершеними, 

відкритими, як і сюжет, змушуючи читача самого розмірковувати й обирати із 

множини варіантів. 

4. Узагальнююча бесіда. Орієнтовні запитання: 
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- Яким постає світ в уявленні Степана Радченка? 

- Як почувається в такому світі Степан Радченко та інші персонажі 

роману? 

- Як головний герой намагається протистояти абсурдності світу? Який 

шлях за філософією екзистенціалізму він обирає: смерть, бунт, творчість? 

- За допомогою яких художніх засобів відтворено в романі 

переживання Степана, становлення його особистості? 

- Хто з головних героїв не зміг подолати розпач від розбіжності, яка 

виникла між очікуваним і дійсним? Чи був вихід із складного становища? 

- Які філософські проблеми постають у романі «Місто»? 

ІV. Підсумок 

Межі екзистенціалізму як художньо-естетичної системи є досить 

розмитими, а однозначне зарахування до одного з «-ізмів» окремих митців – 

дискусійним. Цю тезу використовуємо для дискусії наприкінці уроку. 

Визначимо риси неореалізму, які виявлені в романі під час аналізу твору. 

Наприкінці уроку-пошуку учні мають зробити екзистенційне відкриття, 

розмірковуючи над запитанням: «Кар’єрний шлях Степана Радченка – це 

поступ?». 

V. Домашнє завдання 

Філософування на тему «Київ – місто відкритих можливостей, здобутків 

чи втрат». 
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Тема: «Постмодернізм – це там, де кожен із нас опинився сьогодні» 

Мета уроку: 

- створити умови для успішного засвоєння старшокласниками 

принципу естетичної гри як головної умови комунікування із творами 

постмодернізму; 

- надати можливість відчути скептичні настрої постмодерністів, 

іронічний пафос їхніх творів (літературних і музичних), познайомити з 

творчістю «бубабістів», літературними групами «Пропала грамота», «Нова 

дегенерація»; 

- забезпечити розуміння іронічного цитування, натяків, пояснюючи 

інтертекстуальність у літературі, а також на прикладах формальної гри в 

архітектурі, змішування технік і стилів у малярстві, графіці, художній фотографії; 

- розвивати здатність і бажання естетично «грати текстом», приймаючи 

правила гри автора; 

- викликати інтерес до читання сучасної постмодерної літератури. 

Тип уроку: урок іронічного осмислення. 

Випереджальні завданням до уроку: 

- підготовка окремими учнями презентації символів сучасної культури; 

- підготовка в групах презентації літературних груп «Бу-Ба-Бу», 

«Пропала грамота», «Нова дегенерація», «ЛуГоСад».  

Види діяльності: обговорення висловлювань сучасних письменників про світ і 

людину; презентація символів сучасної культури; прослуховування пісень рок-

гуртів; демонстрація рис постмодернізму в архітектурі, живописі, графіці, 

художній фотографії; дослідження і конспектування естетичних засад 

створення літературних груп; аналіз поезій, позначених постмодернізмом. 

Хід уроку: 

І. Повідомлення теми. Мотивація навчальної діяльності. 

Нерідко твори постмодерністів сприймаються нашими сучасниками як 

блюзнірство й викликають відчуття незрозумілості. Більшою мірою такого 
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впливу зазнають читачі, які не мають естетичного досвіду діалогової взаємодії з 

постмодерністським текстом, які сприймають іронічний дискурс серйозно. Щоб 

уникнути цієї проблеми, пропонуємо іронічно осмислити зміни в суспільстві й 

усвідомити себе, сучасників у складному хаотичному, постіндустріальному, 

пост-апокаліптичному світі, а потім з цієї точки зору взяти участь у грі 

постмодерністів, аналізуючи їх твори. 

ІІ. Осмислення сучасного світу й людини. Мультимедійна презентація. 

Слайди 1, 2 

…це там, де кожен із

нас опинився сьогодні,

це така обставина часу

і місця, від якої нікуди

нам не подітися,

територія «поміж» і

«всередині»…
Юрій Андрухович

ПОСТМОДЕРНІЗМ

 

 

Не знати, коли розпочався

кінець світу, але він триває, і

ми при цьому присутні, хоча

й не помічаємо цього, бо

звикли. Ми сліпці. Наша

свідомість утрамбована

манією величі, а

підсвідомість кишить

комплексами неповно-

цінності. Наші душі не

розуміють, не знають себе й

бояться… Василь Слапчук

ПРОЧИТУЮЧИ КНИГУ БУТТЯ, МИ НА ЇЇ СТОРІНКАХ

МІЖ РЯДКАМИ ПИШЕМО АПОКАЛІПСИС.

 

Цитуємо В. Слапчука: «Прочитуючи книгу буття, ми на її сторінках між 

рядками пишемо апокаліпсис. Не знати, коли розпочався кінець світу, але він 

триває, і ми при цьому присутні, хоча й не помічаємо цього, бо звикли. Ми 

сліпці. Наша свідомість утрамбована манією величності, а підсвідомість 
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кишить комплексами меншовартості. Наші душі не розуміють, не знають себе й 

бояться…», – це висловлювання є епіграфом уроку. Поміркуємо про світ, у якому 

живемо, та спробуємо ідентифікувати себе в постіндустріальному суспільстві.  

Запитання до бесіди: Про який апокаліпсис йдеться у розмислі В. Слапчука? 

Старшокласники здогадаються, що кінець світу асоціюється в наших 

сучасників з атомною катастрофою, що загрожує знищенням цивілізації. Тому 

постапокаліптичні уявлення зумовлено Чорнобильською трагедією із появою 

зони відчуження. Тоді був зруйнований міф про безпеку використання 

«мирного атому». Запропонуємо старшокласникам також поміркувати, у чому 

ще зневірилася людина і як це її характеризує? 

Учні презентують символи сучасної культури. Старшокласники 

неодмінно вкажуть на мобільні телефони, електронні книжки, планшети, диски 

з комп’ютерними іграми, фото та відеотехніку, телебачення, Інтернет, рекламну 

продукцію. На питання, про те, хто з відомих діячів культури на вістрі 

популярності, швидше за все почуємо про артистів «Студії Квартал-95», 

музикантів рок-гуртів «Плач Єремії», «Океан Ельзи», «Друга ріка», 

телевізійників, які створюють шоу. 

Слайд 3. 

СИМВОЛИ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ

 

Під час евристичної бесіди з’ясуємо значення окреслених символів 

постмодерністської культури в житті суспільства, що сприятиме формуванню в 
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старшокласників чіткіших уявлень про світ, в якому живемо. Підсумуємо, що 

стихія техніки, потужні засоби масової комунікації заполонили наше 

повсякдення і радикально змінили світ. Завдяки їм людина отримала доступ до 

світових інформаційних джерел, можливість віртуально подорожувати, 

дистанційно навчатися, розв’язувати побутові проблеми, розширилися межі 

комунікації. Однак надзвичайні можливості техніки, досягнуті людиною, 

поставили під сумнів прогрес науково-технічного розвитку, оскільки 

віртуальність усе частіше підмінює реальність, а гіпер-інформативний потік 

викликає культурний шок і розгубленість. Учитель відзначить, що ці фактори 

зумовили песимізм, скептичність, іронічність сучасної людини. 

Слайд 4. 

СИМВОЛИ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ

Відчуття інформаційного 

шоку

Світ реальний замінюється 

віртуальним

 

Пояснюючи особливості постмодернізму, проілюструємо його риси в 

архітектурі. Прагнучи уникнути одноманітності, архітектори почали активно 

переглядати традиції, відроджуючи історичні архітектурні стилі, втілювати 

принцип іронічної гри, еклектично змішуючи їх та інтегруючи в сучасність, 

поєднуючи елітарність з масовою культурою. Продемонструємо 

старшокласникам приклади деконструкції, виявленої в руйнуванні звичної 

форми (горбатий будинок у Сопоті, Польща; будинок, що танцює в Празі, Чехія 

та ін.) Процитуємо слова Ю. Заколябіної: «Деконструктивний дизайн можна 

назвати й “атракціонним”, в силу його гротескності, бурлескності і буфонади. 
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Характер кінця ХХ – початку ХХІ ст. зшитий із різних клаптиків і полатаний, 

як костюм блазня, проте саме цього блазня приймають із серйозністю». 

Слайд 5. 

ДЕКОНСТРУКТИВНИЙ ДИЗАЙН

Горбатий будинок у 
Сопоті, Польща

можна назвати й

«атракціонним», в силу

його гротескності,

бурлескності і буфонади.

Характер кінця ХХ –

початку ХХІ ст. зшитий із

різних клаптиків і

заштопаний, як костюм

блазня, проте саме цього

блазня приймають із

серйозністю.

Ю.Заколябіна

 

Оригінальним прикладом деконструктивності може стати споруда музею 

Ґуґґенгайма в Більбао архітектора Ф. Гері. Споруду порівнюють з літаком, 

кораблем, птахом, розквітлою трояндою. Формальну іронічну гру в архітектурі 

також унаочнюватиме: будинок-робот, Таїланд; будинок-кошик, США; 

будинок-рояль-скрипка, Китай; куб-хауз у Роттердамі, Нідерланди; будинок 

«на боці» у Києві та багато інших незвичайних споруд.  

 

Слайд 6.  

ФОРМАЛЬНА ІРОНІЧНА ГРА

Все, що намагаються

повідомити нам дизайнери

та архітектори за

допомогою іронії, - це

заклики бути небайду-

жими, не стримувати себе,

посміхнутися до реальності,

дозволити своїй сутності

вийти за рамки стереотипів

та сірої буденності.
Ю.Заколябіна
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Запропонуємо старшокласникам осмислити ще одне зауваження 

мистецтвознавця: «Все, що намагаються повідомити нам дизайнери та 

архітектори за допомогою іронії, – це заклики бути небайдужими, не 

стримувати себе, посміхнутися до реальності, дозволити своїй сутності вийти за 

рамки стереотипів та сірої буденності. Їх іронічне світосприйняття – це стан 

душі, який дозволяє не приймати на віру загальні ствердження і стереотипи, не 

ставитися надто серйозно до різноманітних «загальноприйнятих цінностей». 

Архітектурі постмодернізму притаманний також прийом цитування, 

тобто «відсилання» до відомого пам’ятника культури в загальній композиції 

або її деталях. Такими прикладами є: будинок Н. Кембел у Туреччині у вигляді 

ока Гора (давнього єгипетського символу, що оберігає й приносить удачу); 

споруда «Music hall» з етнічним елементом глечика у м. Астана; сучасний 

будинок з хатою на даху в м. Полтава. 

 

Слайд 7. 

ПРИЙОМ 

ЦИТУВАННЯ
«ВІДСИЛАННЯ» ДО ВІДОМОГО 

ПАМ’ЯТНИКА КУЛЬТУРИ В 

ЗАГАЛЬНІЙ КОМПОЗИЦІЇ АБО ЇЇ 

ДЕТАЛЯХ

Будинок з хатою на 
даху, м.Полтава

споруда «Music hall» у 
м. Астана  

Продемонструємо прийом іронічного цитування в живописі на прикладі 

картини українського художника-постмодерніста В. Цаголова «Евандер 

Холіфілд – Ван Ґоґ мимоволі». Боксер Е. Холіфілд зображений подібно до 

В. Ван Ґоґа на автопортреті з відрізаним вухом і люлькою, що є натяком на 

випадок одного з поєдинків із М. Тайсоном. 
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Слайд 8. 

 

Старшокласники також з цікавістю спостерігатимуть інтертекстуальність 

незвичайних графічних та фоторобіт ще одного вітчизняного художника 

О. Клименка з авторського проекту «Бібліотека. Транстемпоральні глоси до 

історії цивілізації», що відправляють у захоплюючі віртуальні мандри в 

просторі й часі з відсиланням до пам’яток світової культури. Знаковим 

видається фотоколаж художника суворого сучасного пейзажу з вікна вагона з 

цитуванням романтичної картини К.Д. Фрідріха «Подорожній над морем 

туману», що демонструє іронічну гру на хронотопному, стильовому рівнях, 

змішування документального й художнього, буденного й піднесеного. 

Слайд 9. 

ЦИТУВАННЯ У ФОТОМИСТЕЦТВІ

Фотоколаж О.Клименка 
К.Д.Фрідріх. Подорожній 

над морем туману
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ІІІ. Іронічне осмислення творчості письменників-постмодерністів. 

Запропонуємо учням прочитати або прослухати вірш О. Ірванця «Любіть!..» і 

дати відповіді на питання: 

- Які асоціації виникли під час читання поезії? 

- Яким настроєм пройнятий вірш? Передайте враження від 

прочитаного. 

Старшокласники пригадають поезію В. Сосюри «Любіть Україну», 

доречним буде її цитування й порівняння пафосу, мотивів обох творів. 

Ймовірно, серед присутніх знайдуться учні, які інтерпретуватимуть вірш 

О. Ірванця як блюзнірську пародію на виявлення патріотизму відомого лірика. 

У такому разі учителеві необхідно процитувати думку У. Еко про те, що завжди 

знайдеться той, хто іронічний дискурс постмодернізму сприйматиме серйозно, 

або слова Ю. Андруховича: «Самовихваляння було елементом нашої гри, як і 

самоіронія. Хтось нас у цьому розумів і за це любив, а хтось приймав за чисту 

монету і починав недолюблювати». Насправді, віршем «Любіть!..» О. Ірванець 

не заперечував ідеї патріотизму, але іронізував з приводу банальності її 

розуміння, спекулятивності й нещирості вираження в сучасному суспільстві. 

Слайд 10. 

ГРА БЕЗ ПРАВИЛ

…у системі постмодернізму,

можна брати участь у грі,

навіть не розуміючи й

сприймаючи її цілком

серйозно. У цьому відмінна

властивість (але і

підступність) іронічної

творчості. Хтось завжди

сприйме іронічний дискурс

як серйозний

Умберто Еко
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Слайд 11. 

Ідеальний письменник-постмодерніст не
наслідує і не відмовляється від своїх
батьків-модерністів з ХХ століття чи дідів-
передмодерністів з ХІХ століття. Першу
половину сторіччя він тягне не на спині, а в
шлунку: він встиг її перетравити…

Джон Барт

Постмодернізм – це 
відповідь модернізму: 
якщо вже минуле 
неможливо знищити, 
бо це знищення веде до 
німоти, його потрібно 
переосмислити, 
іронічно, без наївності

Умберто Еко

 

 

ІV Презентації літературних груп. 

Естетична гра приваблювала молодих поетів 80 – 90- х рр. ХХ ст., 

утворювалися нечисленні, але потужні літературні групи, учасники яких, 

більшість із ґрунтовною філологічною освітою, спільно видавали твори, 

проводили творчі вечори, влаштовували перформенси, реалізовували музично-

поетичні проекти тощо. 

Одним із найбільш резонансних стало літературне угруповання «Бу-Ба-

Бу», засноване в квітні 1985 року Ю. Андруховичем, В. Небораком, 

О. Ірванцем, які «тимчасово виконували обов’язки / Магістрів Г/ри в особах» 

Патріарха, Прокуратора, Підскарбія «Бу-Ба-Бу». Назва угруповання зумовлена 

бажанням створити новий бурлескно-балаганно-буфонадний напрямок у поезії, 

оновити барокову драму, карнавальну стихію й енергетику, що повною мірою 

вдалося реалізувати митцям не тільки в своїх літературних творах, але й 

виступах перед публікою. Вечори бубабістів не обмежувалися звичайними 

декламуваннями поезій, вони перетворювалися на перформенси з музичним 

супроводом, демонстрацією авангардних слайдів, імпровізаціями, 

використанням костюмів, світла, піротехніки тощо. Такі можливості 

реалізовано в поезо-опері «Крайслер Імперіал» – акції в межах фестивалю 
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«Вивих-92». У цьому дійстві, як свідчить Ю. Андрухович, «…ми самі й були 

головними виконавцями, справжні актори натомість – декораціями, зала була 

переповнена, публіка ледве чи щось розуміла, проте страшенно тішилася, до 

всього іншого були ще симфонічний оркестр, чотири рок-групи, дитяча хорова 

капела і сліпучий вибух у фіналі». Своєю творчістю учасники «Бу-Ба-Бу» 

зруйнували усталені стереотипи в українській літературі, в першу чергу – 

несвободи. Найважливіші риси творчості бубабістів: головна вісь – самоіронія; 

маска – засіб перевтілення, подорожування в часі та просторі; карнавальність; 

жонглювання ієрархічними цінностями; різнобічність; гра – досконаліший вияв 

творення. 

Слайд 12. 

БУРЛЕСК-БАЛАГАН-БУФОНАДА

 Головна вісь –
самоіронія

 Карнавальність

 Жонглювання 
ієрархічними 
цінностями

 Урбаністичність

 Жива мова, як за 
часів Котляревського

 Гра – досконаліший 
вияв творення

Бу-Ба-Бу

Віктор Неборак

Юрій Андрухович

Олександр Ірванець

 

Отже, першим завданням до створення презентації угруповання  

«Бу-Ба-Бу» є опрацювання інтернет-розмови В. Ґабора з Ю. Анруховичем, 

О. Ірванцем, В. Небораком «Як воно було…» і відповіді на запитання: 

- З чим пов’язано назву літературного угруповання? 

- Які елементи естетичної гри використовували бубабісти? 

- Що поети намагалися подолати іронією і самоіронією? 

- Що таке «перформенс»? Чому «Бу-Ба-Бу» називають «поетично-

перформенсною групою»? 

Крім того, старшокласникам пропонується виконати завдання: 



519 

- опрацювати «Апологію блазенади (Дванадцять тез до самих себе)» 

Ю. Андруховича, або «Декілька уточнень з приводу написання 

звукосполучення [бубабу]» В. Неборака і визначити найважливіші риси 

творчості бубабістів; 

- прокоментувати вірш Ю. Андруховича «Цирк “Ваґабундо”», 

враховуючи естетику постмодернізму (засобами бурлеску автор розігрує в 

цирку світову виставу, де «тільки зовні цирк, а в глибині пітьма!»). 

Порадимо старшокласникам супроводжувати презентацію світлинами 

поетів, фотоматеріалами перформенсів з їхньою участю, обкладинками й 

репродукціями цікавих видань, а також піснями музичних гуртів. 

Літературна група «ЛуГоСад» (заснована у Львові 1984 року) оригінальна 

іронічною концепцією поетичного ар’єргарду: «Все, що є в літературі, все, що 

створено нашими попередниками (не кажемо ж ми, що вони наші «позадники» 

– як це мало б випливати з логіки «аванґардової» критики), – все те попереду 

нас, ми ж хронологічно позаду всього розвитку літератури, ми замикаємо 

собою літературний процес (звичайно, наш час обмежений нашим часом, – для 

когось і ми будемо попередниками), і через те в поході літератури ми йдемо 

позаду головних сил… Через те – ми ар’єргард, «позадній загін» у літературі. 

Це виявилося в тому, що в нашій творчості знаходять свій відгук поети всіх 

часів і народів (звичайно, в силу наших власних сил)». Назву угруповання 

складено із прізвищ (перших складів) учасників Івана Лучука, Назара Гончара, 

Романа Садловського. Т. Лучук, говорячи про значення «ЛуГоСаду» апелював 

до авангарду, оскільки у творчості поетів відчутно футуристичні риси, інколи 

навіть у поведінці. Очевидці пригадують виступ на сцені Н. Гончара із 

козацьким чубом і ранцем за плечима. Поет виходить на сцену, читає свій 

«шедевр» «А рима дверима гуп», кланяється. 

Пропонуємо старшокласникам прокоментувати вірші І. Лучука «N.N.» 

(байдужість і самоіронічність ліричного героя), Н. Гончара «Автопортрет в 

автобусі» (мотив втрати ідентичності), у яких, іронічно граючи стилем 
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футуристів, поети втілюють концепцію світовідчуття людини в постмодерному 

світі. 

Літературна група «Пропала грамота» була створена 1990 року в Києві 

трьома київськими поетами з філологічною освітою. На перший погляд, 

творення літератури інтелектуалами може нагадати традиції неокласиків. 

Однак процитуємо критичне висловлювання М. Розумного, який відзначив 

«збанкрутіння» сучасного поетичного «Я» на світоглядному рівні: «Новітня 

українська елітарна поезія іронічна, карикатурна і часом вульґарна. Поети 

зникли, на їх місце прийшли вишукані арлекіно, що за всіма правилами 

блазнівського мистецтва виступають у масках і під кумедними прізвиськами». 

Пропалограмотівці відрізняються потужною самоіронією, що виявляється 

навіть у виборі творчих псевдонімів: Юрко Позаяк (Ю. Лисенко), Семен 

Либонь (О. Семенченко), Віктор Недоступ (В. Лапкін). Ці псевдоніми обрані 

цілком в дусі постмодернізму з його суцільним скепсисом, недовірою й 

всюдисущою іронією. Пропонуємо учням пояснити такий вибір поетів і 

прокоментувати вірші: 

Ю. Позаяк «Приходьте до мене завтра!». 

- Який стиль художнього мовлення використав автор? Про що це 

свідчить? 

- Чому від обіцянки «Я розкажу вам правду» лишається «Я оа у а ау»? 

В. Недоступ «Нема дурних». Схарактеризуйте пафос вірша. 

- Що означає повторення фрази «нема дурних»? 

- Яке буття змальовує письменник, чому його зображення нагадує 

документальне безглуздя? 

- Що мається на увазі: «Нема дурних щоби привнести сенс»? 

С. Либонь «Нонсенітниця-6». 

- Поясніть словесну і смислову гру (шестеро – шістки, біль – більшість, 

нишком – миші – шість тощо). 

- Розтлумачте назву вірша. 
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Ще одна літературна група «Нова дегенерація» об’єднала 1992 року в 

Івано-Франківську також поетів з філологічною освітою І. Андрусяка, 

С. Процюка, І. Ципердюка. І знову вже в самій назві вчувається натяк на «Нову 

генерацію» футуристів з їх епатажністю, літературними полеміками, 

скандалами. Ознака доби кінця ХХ століття вчувається в другій частині назви: 

«дегенерація» – виродження. Таким чином, на думку Ю. Андруховича, поети 

саркастично акцентували на небезпечному балансуванні української культури 

«на грані поміж виродженням і відродженням». Митців «Нової дегенерації» 

поєднала філософія трагічного бунту в буремну добу руйнування усталених 

соціальних, політичних реалій і творення нових. На думку І. Ципердюка, 

«балансування всього народу на тонкій линві невизначеності і суперечностей» 

породжувало розпач, депресивний синдром і бажання втечі. Пропонуємо 

старшокласникам проаналізувати вірш І. Андрусяка «Гуцули». Акцентуємо 

увагу на концепції: постапокаліптичного світу, що спотворений і знищений 

«свавіллям імен», хворобою бездуховності, перетворенням сакрального на 

буденне; людини спустошеної й байдужої, доля якої саркастично 

зматеріалізована й зведена до банальностей, іронічно відтворена кривою, «як 

дорога на Пістинь». 

Літературні групи 80-90-х років ХХ століття малочисельні, 

висловлюючись словами Ю. Андруховича, це досвід «поетичного ходіння 

утрьох». Однак, як вважає І. Ципердюк: «Вони уособлюють собою групове 

бажання захищатися, щось обстоювати, а то й нападати, пробиватися – це 

закономірний спадок держави з різко вираженим і узаконеним «табу» в усіх 

сферах». Українські літературні угруповання, особливо «ЛуГоСад»,  

«Бу-Ба-Бу», стали символом свободи творчості в посттоталітарному 

суспільстві. Старшокласникам необхідно з’ясувати й пояснити особливості назв 

літературних угруповань, символічність псевдонімів, спільні засади творчості, 

проаналізувати обрані поезії, визначити риси стилю: настрій, відтворення 
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концепції світу, елементи естетичної гри, роль іронії, особливості ліричного 

героя, провідні мотиви тощо. 

V Підсумок уроку. 

Структуруємо риси постмодернізму. 

Слайди 13,14. 

РИСИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ

 Утвердження ігрового принципу

 Змішування традиційних жанрів

 Зображення віртуальної реальності,
«реальності, що симулюється»

 Інтертекстуальність

 Розмивання меж: інтелектуального й
масового, елітарного й кітчевого

 Твори проймає суцільний скепсис. Іронія
набуває тотальності

 Автор, який «грає», автор-трікстер

 Герої мають переважно маргінальний статус
і не вкладаються у рамки « великого героя»

 

 

ПОСТМОДЕРНІЗМ

В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

 

 

Підсумовуючи вивчене про постмодернізм, пропонуємо скласти сенкани, 

що допоможуть систематизувати естетичні критерії сприйняття 

постмодерністських творів. 
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Слайд 15. 

ПОСТМОДЕРНІЗМ

Іронічний, скептичний, видовищний

Грає, пародіює, цитує, переосмислює

Створюється на фіналах чужих історій

Сучасність
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Додаток Д 

Діаграми розрахунків до формувального експерименту 

 

 

Рис. Д-1. Динаміка якісного зростання знань літературних напрямів. 

Високий рівень 

 

 

Рис. Д-2. Динаміка якісного зростання знань літературних напрямів. 
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Показники середнього і низького рівнів знань літературних напрямів 

 

 

Рис. Д-3. Показники середнього рівня знань старшокласників 

 

 

Рис. Д-4. Показники низького рівня знань старшокласників 
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Діаграми порівняння початкових та кінцевих даних експерименту 

 

 

Рис. Д-5. Динаміка сформованості великостильової компетентності в 

експериментальних класах 

 

 

Рис. Д-6. Динаміка сформованості великостильової компетентності 

в контрольних класах 
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Обчислення χ² за формулою: 

χ² = ( fe– fk )²/ fk 

χ²eмп складається із суми χ² для кожного рівня, що відтворено в таблицях 

Д-7, Д-8. 

 

Таблиця Д-7 

Рівні 

сформованості 

діяльнісно-

практичного 

компоненту 

Частота в ЕК 

(fe) 

Частота в КК 

(fk) 

( fe– fk ) ² / fk 

Низький 20 31 3,90 

Середній 89 131 13,47 

Достатній 152 119 9,15 

Високий 43 23 17,39 

χ²eмп   43,91 

 

 

Таблиця Д-8 

Рівні 

сформованості  

ціннісно-

смислового 

компоненту 

Частота в ЕК 

(fe) 

Частота в КК 

(fk) 

( fe– fk ) ² / fk 

Низький 20 33 5,12 

Середній 90 150 24 

Достатній 152 100 27,03 

Високий 42 21 21 

χ²eмп   77,16 
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Додаток Е 

 

Список публікацій здобувача та відомості про апробацію 

результатів дисертації 

 

Результати дисертаційного дослідження відображені в одноосібній 

монографії, 6 навчальних посібниках (2 з них рекомендовані МОН України), 6 

статтях у наукометричних фахових виданнях, 26 статтях у провідних фахових 

виданнях України, 11 публікаціях у наукових збірниках і матеріалах 

конференцій України, Угорщини, Німеччини, Росії. Одноосібних праць – 50. 

 

Список публікацій за темою дисертації 

Монографія, навчальні посібники 

1. Нежива Л. Л. Теорія і практика вивчення літературних напрямів 

українського письменства в школі : монографія / Л. Л. Нежива. – Полтава : 

ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2016. – 356 с. 

2. Нежива Л. Л. Педагогічна практика студентів в загальноосвітніх 

навчальних закладах (українська література) : навч.-метод. посіб. / 

Л. Л. Нежива. – Луганськ : [б. в.], 2009. – 92 с. 

3. Нежива Л. Л. Українська література в загальноосвітній школі : навч.-

метод. посіб. для студ. філол. ф-тів / Л. Л. Нежива. – Луганськ : Навчальна 

книга, 2010. – 84 с. 

4. Нежива Л. Л. Українське літературне бароко. Культурологічний та 

мистецтвознавчий аспекти вивчення : навч. посіб. / Л. Л. Нежива. – Луганськ :  

Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. – 180 с. 

5. Нежива Л. Л. Методика вивчення літературних напрямів : навч. 

посіб. для студ. філол. ф-тів / Л. Л. Нежива. – Луганськ : Янтар, 2014. – 112 с. 
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6. Нежива Л. Урок 2. Марія Загірня (10 клас) / Л. Нежива // Література 

рідного краю. 5–11 класи : навч. посіб. / О. Неживий, Л. Нежива. – Луганськ : 

Знання, 2006. – С. 148–162. 

7. Нежива Л. Урок 2. Іван Світличний (11 клас) / Л. Нежива // 

Література рідного краю. 5–11 класи : навч. посіб. / О. Неживий, Л. Нежива. – 

Луганськ : Знання, 2006. – С. 192–205. 

Статті в наукових журналах та збірниках 

8. Нежива Л. Л. Пролегомени до вивчення літератури: історико-

типологічний аспект / Л. Л. Нежива // Бахмутський шлях. – 2009. – № 1/2. –  

С. 170–172. 

9. Нежива Л. Л. Літературознавчий та мистецтвознавчий аспекти 

вивчення літератури Бароко / Л. Л. Нежива // Теоретична і дидактична 

філологія : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький : СКД, 2010. – Вип. 7. –  

С. 241–256. 

10. Нежива Л. Л. Евристичні прийоми синергетичного підходу при 

вивченні української літератури / Л. Л. Нежива // Українська література в 

загальноосвітній школі. – 2010. – №. 7/8. – С. 17–21. 

11. Нежива Л. Л. Сприймати літературу чуттєво, образно, осмислено. 

Методичні прийоми вивчення літературних напрямів: класицизм, романтизм, 

реалізм / Л. Л. Нежива // Українська мова й література в середніх школах, 
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