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ВСТУП  

 

Ми виховуємо учня не як носія знань, 

а як людину, яка має жити  

в суспільстві й приносити йому користь. 

В.Сухомлинський 

 

У сучасному інформаційному суспільстві відбуваються неоднозначні 

трансформаційні процеси, тому сьогодення означене складним пошуком нового 

світорозуміння, педагогічного світовідчуття, яке здатне  було б зазирнути  в  

майбутнє. Інтеграція в сучасне суспільство  й  пошук  свого  місця  в  житті  вимагають 

дедалі більших зусиль від кожної людини. Серед найбільш важливих якостей 

сучасника виділяються активна розумова діяльність, критичність мислення, пошук 

нового, бажання й уміння набувати знання самостійно. 

Модернізація освіти в Україні актуалізувала цілу низку завдань, вирішення 

яких і визначає якість, сучасність, наукову обґрунтованість і методичну реалізацію 

реформ освітньої галузі. Метою базової загальної середньої освіти є розвиток і 

соціалізація учнів, формування в них національної самосвідомості, культури, 

світоглядних орієнтирів, навичок практичного використання досвіду, здобутого за 

допомогою читання як чинника власного становлення й соціалізації, екологічного 

мислення й поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних 

навичок, здатності до саморозвитку та самонавчання в умовах глобальних змін і 

викликів [8,5]. Сучасна школа має навчити дитину «не просто виживати, а повноцінно 

жити в сучасному світі» [10, 60].  

Так, зміст ключових компетентностей учнів - спілкування державною мовою, 

спілкування іноземними мовами, компетентності в природничих науках і 

технологіях, інформаційно-цифрова, математична, соціальна та громадянська 

компетентності, ініціативність і підприємливість, обізнаність і самовираження у 

сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя [8,7] - як наскрізних, свідчить 
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про узгодженість з рекомендаціями 2018/0008 (NLE) Європейського Парламенту та 

Ради ЄС щодо ключових компетентностей для навчання впродовж життя.  

Формування ключових компетентностей учнів відбувається через 

удосконалення змісту освіти, варіативність освітніх програм. Стосовно ж ефективних 

засобів, методів і форм організації освітнього процесу, то їх систематизація, 

удосконалення й осучаснення сприятиме реалізації завдань Нової української школи.  

Використання інформаційно-комунікаційних технологій відкриває для вчителя 

нові можливості в цьому напрямі. Окрім того, що мультимедіа є потужним засобом 

навчання і сучасний матеріально-технічний стан закладів освіти дозволяє 

реалізовувати новітні освітні проєкти, він сприяє розширенню меж використання 

комп’ютера як інструменту творчої діяльності учнів.  

Саме пошук ефективних шляхів використання інформаційно-комунікаційних 

технологій для формування ключових компетентностей здобувачів освіти зумовив 

вибір теми методичної розробки: «Формування та розвиток ключових 

компетентностей учнів через використання методу  віртуальних екскурсій на уроках 

української літератури  в 5 – 6 класах».  

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування доцільності організації 

віртуальних (уявних) екскурсій і вивчення їх впливу на розвиток ключових 

компетентностей учнів 5-6 класів.  

Для досягнення мети були поставленні такі завдання:  

1) проаналізувати зміст ключових компетентностей учнів;  

2) окреслити поняття «віртуальних (уявних) екскурсій», з’ясувати їхню  

структуру, вимоги та результативність їх організації як засобу формування ключових 

компетентностей школярів;  

3) дослідити можливості методу проєктів (зокрема віртуальних екскурсій) у 

формуванні ключових компетентностей учнів. 
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РОЗДІЛ 1. КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

 

Пріоритетним напрямом модернізації української освіти є підвищення її якості, 

приведення у відповідність зі світовими стандартами.  

Сучасний світ складний. Дитині не достатньо дати лише знання. Ще необхідно 

навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з ціннісними 

установками учня, формують його життєві компетентності, необхідні для успішної 

самореалізації в житті, навчанні та праці. 

Компетентнісний підхід дозволяє не тільки долучитися до світового досвіду, 

але й структурувати вимоги до освітніх програм і результатів навчання всіх 

здобувачів освіти.  

Ключові компетентності – це ті якості, яких кожен потребує для особистої 

реалізації, розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та 

працевлаштування і які здатні забезпечити життєвий успіх.  

Згідно із законом «Про освіту», «компетентність - динамічна комбінація знань, 

способів мислення, поглядів, цінностей, умінь, навичок, інших особистих якостей, що 

визначає здатність особи успішно соціалізуватися, успішно провадити професійну 

та/або подальшу навчальну діяльність» [2].  

Узагальнення різних тлумачень дозволяє виділити складові елементи поняття 

«компетентність»:  

1) знання – це певний набір фактів, що є необхідним для виконання роботи;  

2) навички – це володіння методами та засобами для вирішення конкретних 

завдань;  

3) здатність - природна схильність виконувати певні завдання. Найбільш близьким 

синонімом здатності є обдарованість;  

4) стереотипи поведінки – зовнішня форма дій, що застосовується в певних 

ситуаціях для досягнення результатів. Поведінка складається з успадкованих і 

набутих реакцій на ситуації та подразники, що провокують ці ситуації. Наші погляди, 

переконання, цінності, реакцію на оточуючий світ проявляє наша поведінка;  
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5) зусилля - це усвідомлене доповнення в певному напрямку ментальних і 

фізичних ресурсів. У людини може бути брак таланту або слабкі здібності, але 

зусилля, які вона докладає для досягнення результату можуть перевершити всі 

сподівання.  

У сучасному світі знання і технології стають швидкоплинними, а це означає, 

що компетентності, які формуються в особистості, потребують постійного 

осучаснення, удосконалення, трансформації.  Вони дозволяють використовувати 

зовнішні й внутрішні ресурси для досягнення мети, діяти не за алгоритмом у нових 

умовах.  

Метою освітніх програм є розвиток компетентностей. Відповідно до 

навчальних дисциплін, компетентності формуються та оцінюються на різних етапах. 

Між результатами навчання та компетентностями є вагома відмінність. Вона полягає 

в тому, що результати навчання формує викладач на рівні освітньої програми та на 

рівні окремої дисципліни, а компетентності натомість формує в себе особа, що 

навчається.  

Ученими виокремлено особливості компетентності як суб’єктивно значущого 

результату навчання:  

- являє собою форму діяльності, а не знання та інформацію про щось;  

- є способом дії, що особа включає у свою ресурсну базу та може використати 

за необхідності;  

- застосовується свідомо, тоді як навичка - на рівні підсвідомості;  

- удосконалюється шляхом інтеграції з іншими компетентностями на основі 

способу дій;  

- є багатофункціональним у вирішенні певних завдань, на відміну від елемента 

функціональної грамотності;  

- є інтегрованим результатом [1, 24].  

У Державному стандарті освіти визначено вимоги до обов’язкових результатів 

навчання, які визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання. 

Аналіз змісту ключових компетентностей дозволяє нам констатувати, що їх 

формування є результатом взаємодії багатьох різноманітних чинників, на які 

впливають зміст, засоби, методи, форми організації освітнього процесу, фаховий 

рівень педагогів, соціум і т. ін. 
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РОЗДІЛ 2. ОСВІТНІ ПРОЄКТИ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ  

 

Одним зі шляхів  оновлення змісту освіти та узгодження його із сучасними 

потребами інтеграції до європейського та світового освітніх стандартів є набуття 

учнями ключових компетентностей та створення ефективних механізмів їх 

досягнення, переосмислення цілей і результатів освіти. Суть нового підходу полягає 

в цілеспрямованому розвитку ключових компетентностей, заснованих на готовності 

школярів використовувати засвоєні знання й способи діяльності в реальному житті 

для вирішення практичних завдань. 

Головна мета традиційної системи освіти є набуття знань, умінь і навичок. 

Компетентнісний підхід ставить перед собою мету змістити акценти з процесу 

накопичення нормативно визначених знань, умінь і навичок на формування й 

розвиток в учнів здатності практично діяти, творчо застосовувати набуті знання та 

досвід у різних ситуаціях. Учитель зміщує акценти у своїй навчально-виховній 

діяльності із інформаційної до організаційно-управлінської діяльності. Відповідно, у 

першому випадку він відіграє роль «транслятора знань», а в другому – організатора 

освітньої діяльності. Поведінка учнів також зазнає змін: від пасивного засвоєння 

знань до активної дослідницької діяльності, прояву самоосвіти.  

За визначенням Buck Institute for Education, проєктне навчання – це метод 

навчання, коли діти займаються справжнім дослідженням та мають можливість 

реагувати на по-справжньому цікаві та складні питання, отримують необхідні їм 

знання та навички в процесі виконання проєкту [8, 13].  

Проєктна діяльність набуває все більшої популярності, адже створює умови 

творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує в них усі необхідні життєві 

компетенції. Метод проєкту дозволяє учням самостійно здобувати знання, 

систематизувати їх, надає можливість орієнтуватися в інформаційному просторі, 

бачити проблему й приймати відповідні рішення.  

 



8 

 

Зростання популярності «методу проєктів» у різних країнах протягом останнього 

часу веде до збільшення кількості різних підходів до тлумачення його сутності. 

Буквальне значення слова проєкт – «кинутий наперед», тобто проєкт є прототипом 

будь-якої діяльності. Такий навчальний метод є чудовим дидактичним засобом 

активізації пізнавальної діяльності, розвитку креативності й одночасно формування 

певних рис особистості. 

Проєкт – ефективний спосіб співпраці в рамках узгодженої теми чи обраної 

проблеми. Він навчає окреслювати цілі, планувати (структурувати) роботу, 

оцінювати результати. Передбачає високу активність і незалежність виконавців 

проєкту, які змушені пам’ятати про власну відповідальність за результати свого 

навчання. Проєкт може включати як індивідуальну роботу учнів, так і роботу в парі 

та групах протягом певного проміжку часу. 

Методика виконання проєктів передбачає: 

1) вибір теми або проблеми – тему може запропонувати вчитель або ж її вибирає 

клас із тих варіантів, що були сформульовані під час «мозкового штурму»; 

2) планування проєкту – учитель і учні узгоджують усі складові процесу 

виконання проєкту (час виконання, склад учасників тощо); 

3) процес дослідження; 

4) формування результатів (висновків); 

5) представлення результату роботи; 

6) оцінка результатів і процесу. 

Учнівський пошук, орієнтований на розроблення та захист колективного 

проєкту, традиційно починається з вибору теми, яка має бути: 

- одночасно і конкретною, і достатньо широкою; 

- якомога тісніше пов’язана з реаліями сучасного життя; 

- достатньо актуальною та дискусійною, щоб викликати інтерес в учнів. 

Важливим технологічним аспектом розробки колективного проєкту є 

функціонування тимчасових проблемних мікрогруп. Виконання покладених на них 

завдань створює передумови для успіху інших груп та формування нових 

мікроколективів відповідно до структури й логіки колективного пошуку. 
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В основі методу проєктів - розвиток пізнавальних навичок учнів, їх уміння 

критично мислити, самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в 

інформаційному просторі. Виконання проєкту завжди передбачає одержання 

результатів, обов’язковим елементом яких є форма представлення. Вони  можуть бути 

оформлені, як: 

- повідомлення, доповіді; 

- стінгазети,  буктрейлери; 

- інсценівки;  

- мультимедійні презентації; 

- віртуальні подорожі. 

Отже, проєктна діяльність на уроках є: 

1) засобом підвищення продуктивності навчальної праці та її актуалізації; 

2) розвивальним середовищем, що формує соціальні вміння, навички та сприяє 

набуттю навчального й життєвого досвіду;  

3) перевіркою відповідності особистого досвіду потребам власної активності 

трансформаційної ролі в суспільстві; 

4) розвитком творчих обдарувань особистості та її самореалізації. 

Проєктна робота в школі дає учням великі можливості для успішної 

самореалізації в майбутньому, сприяє розумінню потреби в досягненні мети шляхом 

свідомих зусиль [11, 95]. 

 

Розглянемо етапи виконання проєкту з точки зору можливостей для 

формування ключових компетентностей.  

Так, очевидною є необхідність сформованості таких особистісних якостей, як:  

- спілкування державною мовою (Це уміння необхідне для роботи з 

інформаційною базою, висловленням власних думок, почуттів, чітким та 

аргументованим оперуванням  фактами.); 

- інформаційно-цифрова компетентність (Оскільки пошукова діяльність 

найчастіше передбачає використання комп’ютерів, украй важливим є вміння 
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пошуку, обробки, обміну інформацією, алгоритмічне мислення, робота з базами 

даних, навички безпечної роботи в Інтернеті тощо.); 

- соціальна та громадянська компетентності включають у себе вміння працювати 

в групах для отримання результату, попередження та розв’язання конфліктів, якщо 

вони виникають, досягнення компромісів.  

Для реалізації поставлених цілей учасникам необхідно проявляти ініціативу, 

подавати ідеї для вирішення завдань з метою підвищення як власного статусу, так і 

статусу своєї команди, групи.  

Аналіз психолого-педагогічних, нормативних джерел свідчить про те, що в 

основу всіх освітніх програм на сучасному етапі покладено формування ключових 

компетентностей. Це зумовлено потребою відповісти на виклики сьогодення, коли 

неможливо навчити учня «усього на все життя», і ключовим умінням стає здатність 

та готовність діяти залежно від поставлених завдань і вчитися протягом усього життя. 

Таким чином, проєктна діяльність є однією з ефективних методик реалізації 

міжпредметних зв’язків і універсальним методом для формування ключових 

компетентностей. Зазначені компетентності проявляються, формуються та 

удосконалюються на кожному з етапів виконання проєктів.  
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РОЗДІЛ 3.  ВІРТУАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ ЯК РІЗНОВИД НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЄКТУ  

 

Сучасна система освіти потребує вчителів-предметників, здатних розв’язати ті 

найактуальніші проблеми, що є нагальними в загальноосвітній школі. Нині учитель 

повинен вміти працювати за новими програмами та технологіями, спілкуючись із 

поколінням дітей, що виросло в умовах комп’ютеризації майже всіх сфер людської 

діяльності. Перед учителями постають нові завдання, з-поміж яких – навчити 

школярів здобувати знання самостійно. Ще великий педагог В.О.Сухомлинський 

задовго до глобалізації суспільних структур пророче сказав, що «світ вступає в 

століття людини. І людина має бути підготовленою до життя й праці в суспільстві». 

Навчити її цьому повинен учитель: «Учитель не вчить знати й розуміти, а що дуже 

важливо, вчить жити» [3]. 

Сьогодні важко уявити роботу шкіл без інформатизації освіти, без доступу до 

глобальної мережі. Потенціал Інтернету просто невичерпний. Тут можна не тільки 

отримати будь-яку цікаву для вас інформацію, але й поділитися власною з 

користувачами мережі з усього світу. В умовах сьогодення актуальною проблемою є 

формування інформаційної компетентності школярів, яким належить жити й 

працювати в інформаційному суспільстві. Як перспективу вдосконалення навчально-

виховного процесу можна розглядати віртуалізацію освітнього простору. 

Роль всесвітньої комп’ютерної мережі та використання віртуальних екскурсій в 

діяльності як вітчизняної, так і зарубіжної індустрії стала предметом вивчення в ряді 

праць учених-теоретиків та практиків. Серед них – Г. Багієв, А. Виноградов,                  

О. Дурович, Є. Ромат. Також питанню використання екскурсій як однієї з форм 

навчальної роботи присвятили свої дослідження Є.Голант, В.Голубков, 

П.Підкасистий, І.Підласий та інші. 

Потреба в упровадженні мультимедійних технологій в освіті не викликає 

сумнівів. Адаптовані до навчального процесу мультимедійні технології забезпечують 

оброблення інформації різних типів і гармонійно реалізуються в навчанні. Інтернет є 
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універсальним засобом пошуку, передачі, зберігання інформації, що зумовлює його 

використання в проєктній діяльності, зокрема при організації віртуальних екскурсій.  

Віртуальні екскурсії (від лат. virtus – потенційний, можливий) – це умовно-

реальний світ, який візуалізується технічними засобами і представляється людині за 

допомогою звичних для неї чуттів: зору, слуху.  Віртуальна екскурсія – організована 

підбірка фото- та відеозображень про видатні місця, іноді з текстовим або 

аудіосупроводом та засобами навігації; також – перегляд такої підбірки [1].  

 

 Віртуальні екскурсії – це форма навчання, яка відрізняється від реальної 

екскурсії віртуальним відображенням реально існуючих об’єктів (музеї, парки, вулиці 

міст тощо) з метою створення умов для самостійного спостереження, збору 

необхідних фактів. 

Вони дозволяють: 

- створити ефект присутності користувача в певному місці; 

- у деталях оцінити панораму («наближаючись» до певних об’єктів); 

- з'ясувати, за необхідності, додаткову інформацію про об’єкт дослідження і таке 

інше.  

Мета таких уроків – відчути пригодницький дух, романтику мандрів, здійснити 

уявну подорож за заданим маршрутом; спонукати учнів до пошуку нової інформації, 

розширювати, поглиблювати, інтегрувати знання, отримані з інформаційних джерел; 

встановити зв'язок між теорією і практикою, між подіями і явищами.  Вони 

передбачають створення умов для наближення змісту освіти до реального життя, 

розширення світогляду школярів, формування в них життєво необхідних 

компетентностей. 

Учитель може обрати різні форми та методи роботи: 

- провести оглядову й тематичну віртуальну екскурсію; 

- використати мультимедійні ресурси музейного сайту для створення 

електронної бази наочних засобів різних видів: картин, портретів, фото- і 

відеоматеріалів тощо; 



13 

 

- організувати практичну роботу учнів на уроці з віртуальними образами 

музейних експонатів;  

- залучити учнів до використання мультимедійних та інформаційних ресурсів 

музею в процесі написання повідомлень та учнівських пошуково-дослідницьких 

робіт [9, 17]. 

Віртуальні літературні екскурсії поділяються на такі види:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 літературно-біографічні – екскурсії, пов’язані із життєвим та творчим шляхом 

письменника;  

 літературно-краєзнавчі – екскурсії місцями, які бережуть пам’ять про життя і 

творчість письменника, поета, драматурга;  

 історико-літературні – екскурсії, що розкривають певні періоди розвитку 

національних культур і літератур;  

 літературно-художні – екскурсії світовими виставковими залами;  

 оглядові сайти, де зібрано кілька віртуальних екскурсій у межах знайомства з 

одним письменником. 

Віртуальні екскурсії дозволяють по-новому побудувати процес навчання. 

Протягом одного уроку можна відвідати славнозвісні музеї світу. Входячи у 

віртуальний простір музею, школярі можуть не тільки прогулятися по залах за 

допомогою карти або використовуючи навігатор, а й переглянути експонати з 

близької відстані, оцінити грандіозність експозицій, повною мірою насолодитися 

шедеврами мистецтва. 

оглядові 

сайти 

літературно- 

біографічні 

літературно-

художні 

історико-

літературні 

літературно-

краєзнавчі 

Віртуальні літературні 

екскурсії 
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РОЗДІЛ 4. МЕТОДИКА РОБОТИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

ВІРТУАЛЬНОЇ ЕКСКУРСІЇ 

 

Створення екскурсії – складний процес, який вимагає значних творчих зусиль.  

Уже на етапі проєктування освітньо-дослідницької діяльності ми можемо 

спланувати, які компетентності будуть формуватися в учнів на кожному з етапів 

підготовки й проведення віртуальної екскурсії (Див. Таблицю). 

ТАБЛИЦЯ 

Етапи підготовки й проведення віртуальної екскурсії 

Етапи 

проведення 

Зміст роботи,  

види діяльності учнів 

Ключові компетентності, які 

формуються в учнів у процесі 

підготовки та презентації 

віртуальної екскурсії 

1) Підготовчий  Вступна бесіда з учнями. 

Осмислення теми, мети і завдань. 

Визначення маршруту екскурсії, її 

змісту та оформлення 

Вивчення і відбір екскурсійних 

об’єктів, складання технологічної 

карти 

Інформаційна  

2) Збір 

інформації, створення 

проєкту 

Збір інформації. 

Обмін інформацією.  

Створення практичної роботи  -  

власного інформаційного 

повідомлення, презентації, проєкту 

Інформаційно-цифрова  

Соціальна та громадянська 

Ініціативність і 

підприємливість  

Уміння вчитися впродовж 

життя 

3) Безпосередньо 

проведення: 

підведення підсумків,  

рефлексія 

Захист виконаних робіт: 

повідомлення,  

захист презентацій,  

виставка письмових відгуків про 

екскурсію з використанням 

ілюстративного матеріалу відвіданих 

сайтів 

Інформаційно-цифрова  

Спілкування державною 

мовою 

Обізнаність і самовираження 

у сфері культури 

Соціальна та громадянська 
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Перший етап. Проведення віртуальної екскурсії варто розпочинати вступною 

бесідою з учнями, у якій необхідно повідомити тему, визначити мету та завдання 

екскурсії, можна також підготувати так звані маршрутні листи.  

На другому етапі учні знайомляться з матеріалами на сайтах.  

1. Збір інформації. Обмін інформацією.  

2. Створення практичної роботи – презентації (проєкту). У підготовці звітності 

про екскурсії набагато цінніше вміння учнів працювати з отриманою інформацією – 

виокремлювати головне в інформаційних повідомленнях, знаходити додаткову 

інформацію в різних джерелах, систематизувати дібрану інформацію за заданими 

ознаками, трансформувати інформацію, нарешті, створювати свої власні 

інформаційні повідомлення.  

Заключний етап – безпосередньо проведення - захист виконаних робіт. 

Підсумки екскурсії можуть бути  підбиті різними способами: повідомлення, захист 

презентацій, виставка малюнків, письмових відгуків про екскурсію з використанням 

ілюстративного матеріалу відвіданих сайтів.  

 

Планування віртуальної екскурсії  

Мета. Розвиток в учнів навичок роботи з різними джерелами інформації, 

уміння аналізувати й передавати інформацію; уміння інтерпретувати, застосовувати 

інформацію на стадії рефлексії і формування інформаційної культури в умовах 

сучасного інформаційного середовища (інформаційно-комп’ютерної грамотності, під 

якою розуміється система комп’ютерних знань та вмінь, що забезпечує необхідний 

рівень отримання, переробки, передачі, зберігання та подання значимої інформації).  

Завдання:  

1. Формувати дослідницькі вміння та навички при відборі інформації.  

2. Розвивати візуальне та критичне мислення.  

3. Навчати їх володіти нормами літературної мови.  

4. Навчати висловлювати самостійні судження.  

5. Формувати інтерес до пошукової роботи. 
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Засоби навчання.  

Комп’ютер, акустична система, мультимедійний проектор, екран. 

Використання готових програмних продуктів, робота з програмами MS Office (Word, 

PowerPoint), робота з ресурсами Інтернет.  

Візуальний ряд: будівля музею як пам’ятника архітектури, окремі зали музею.  

Аудіоряд з мистецьких об’єктів. 

Якщо підготовку й проведення екскурсії готують діти, то це стає способом 

універсальних компетентностей: спілкування рідною мовою, обізнаності й 

самовираження у сфері культури, інформаційно-цифрової, соціально-громадянської, 

ініціативності й підприємливості, уміння вчитися впродовж життя. Велику роль в 

активізації діяльності учнів під час такої екскурсії виконує пошуковий метод. 

Школярі не просто знайомляться з матеріалами експозицій, а ще й займаються 

активним пошуком літературознавчої інформації. Увага буде приділена наступним 

навичкам: умінню орієнтуватися в різних джерелах інформації за ключовими 

словами, умінню користуватися електронним каталогом, умінню критично мислити, 

дослідницькі навички, організаційні навички, інформаційно-комунікаційні навички. 

Це досягається шляхом постановки проблемних питань перед екскурсією або 

отриманими певними творчими завданнями.  

Очікувані результати: розвиток творчого підходу до досліджуваного 

навчального матеріалу; формування елементів інформаційної культури; 

прищеплення навичок раціональної роботи з комп’ютерними програмами; 

формування  дослідницьких навичок учнів, активізація їх діяльності, використання 

отриманих ними знань на практиці, пробудження інтересу до творчості та мистецтва, 

до його внутрішнього світу.  

Відмінні особливості даного уроку: ознайомлення з частиною експозиції музею; 

формування здатності бачити реальну картину дійсності; розвиток здатності 

затримувати увагу на деталях, знаходити в них сенс.  

Деякі підсумки уроку: розвиток спостережливості, здатності переживати й 

елементарно аналізувати побачене; розвиток творчої уяви; формування уявлення про 

унікальність творів чи музейних експонатів.  
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Підготовка звіту віртуальної екскурсії.  

На наступному занятті чи при проведенні індивідуальної роботи учні 

демонструють звіт у формі мультимедійної презентації або слайд-фільму про 

відвідування музею, виставки чи зустрічі.  

Закінчується екскурсія обов’язково підсумковою бесідою, під час якої вчитель 

разом з учнями узагальнює, систематизує побачене й почуте, виділяє важливе, 

виявляє враження учнів, намічає творчі завдання для них: написати твір, підготувати 

виступ, створити презентацію, альбом тощо [4]. 

Віртуальні екскурсії побудовані на основі сучасних інформаційних технологій 

і використовують багатство й безмежність інформаційного простору глобальної 

комп’ютерної мережі в освітніх цілях, з метою підвищення мотивації учнів при 

вивченні тієї чи іншої теми, долучення їх до сучасних технологій, максимального 

використання можливостей Інтернету в отриманні знань з різних джерел.  

Звичайно, для проведення подібних уроків необхідне під’єднання до мережі 

Інтернет, проте не для всіх шкіл це є можливим. Тому вчитель може самостійно 

створити мультимедійну презентацію. Допоможуть у цьому відео-, звукові файли, 

фотографії, репродукції картин, зображення природи. Такі екскурсії також 

вважаються віртуальними, але для їх проведення наявність Інтернету не обов’язкова.  

У власній практиці використовую такі уроки –подорожі: 

- урок-подорож сторінками книги («Таємниця козацької шаблі» Зірка 

Мензатюк, «Цар Плаксій і Лоскотон» В.Симоненко – див. Додаток А, Б); 

- урок - героїчні, авантюрні чи пізнавальні мандри, історична подорож (до 

Запорізької Січі, у часи козаччини – див. Додаток В);  

-   урок - віртуальна подорож (до музею письменника. Наприклад, до будинку 

Лесі Українки - див. Додаток Г);  

-   урок - заочна екскурсія («Шевченківські місця України»); 

-   урок-мандрівка на хвилях-запитаннях.  

Таким чином, використання віртуальних екскурсій на уроках літератури 

допомагає учням відчути колорит епохи, спробувати себе в ролі дослідників, дає  
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можливість кожному ознайомитися з експонатами музеїв світу, незалежно від 

місцезнаходження школи. Учні отримують доступ до якісних мультимедійних 

продуктів, за допомогою яких учитель зможе сформувати в них образне уявлення про 

історичну добу того чи іншого твору.  

Результативність досвіду 

• Учень сам визначає мету діяльності або приймає мету, поставлену  вчителем, як 

свою. 

• Відбирає або знаходить потрібні знання, способи для розв’язання поставленої 

задачі, здійснює корекцію проміжних результатів. 

• Виконує практичні дії, прийоми, операції. 

• Здобуває вміння і навички самоконтролю, самооцінки та постановки нової мети. 

• Бажання навчатись, виконувати творчу роботу. 

Організація віртуальних подорожей сприяє розвитку критичного та творчого 

мислення учнів, підвищенню якості освіти, робить здобуття знань більш цікавим та 

результативним. 
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ВИСНОВКИ 

 

Будь-яка цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства загалом і 

кожної людини зокрема, намагається переорієнтувати суспільство на здобуття 

життєвих компетентностей, на створення ефективних механізмів їх запровадження. 

У сучасному інформаційному суспільстві відбуваються неоднозначні 

трансформаційні процеси, тому сьогодення означене складним пошуком нового 

світорозуміння, педагогічного світовідчуття, яке здатне було б зазирнути  в  майбутнє. 

Інтеграція в сучасне суспільство  й  пошук  свого  місця  в  житті  вимагають дедалі 

більших зусиль від кожної людини.  

Роль учителя в навчальному процесі дуже відповідальна, але зовсім відмінна 

від тієї, що орієнтована на традиційне навчання; навчальна діяльність учнів має 

сприяти розвитку критичного та творчого мислення.  

Навчальний процес, який орієнтований на особистість учня й ураховує його 

індивідуальні особливості та здібності, передбачає, що: 

- у центрі навчального процесу знаходиться учень, його пізнавальна і творча 

діяльність; 

- відповідальність за успіх навчальної діяльності переважно учні беруть на себе; 

- головна мета такого навчання – розвиток інтелектуальних і творчих здібностей 

учнів, усвідомлення ними моральних цінностей, що згодом дозволить їм стати 

здатними до самореалізації, самостійного мислення; уміння працювати над 

розв’язанням  важливих проблем як самостійно, так і в групі. Окрім того, як свідчить 

загальноприйнятий досвід, людина, яка здатна генерувати ідеї, використовувати 

знання й уміння в нових ситуаціях, комфортно почувається в нестабільних соціальних 

умовах, швидше знаходить своє місце в суспільстві. 

 Учні набувають досвіду розв’язання проблем майбутнього самостійного 

життя, які вони проєктують у навчанні. 

Різновидом проєкту, для реалізації якого необхідно мати доступ до 

інформаційних ресурсів мережі Інтернет, є віртуальні екскурсії. У роботі описано 

етапи підготовки й проведення віртуальної екскурсії, вимоги до їх організації,  
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виділено види діяльності учнів на кожному з етапів із зазначенням ключових 

компетентностей, які формуються в процесі виконання проєкту.   

Аналіз науково-методичної літератури та шкільна практика доводять, що 

використання віртуальних екскурсій на уроках української літератури робить процес 

навчання і викладання більш цікавим, якісним, результативним, сприяє формуванню 

ключових компетентностей сучасного школяра, зокрема інформаційно-цифрової, 

соціальної та громадянської, уміння вчитися впродовж життя. 
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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК А 

Розробка уроку з української літератури (5 клас) 

ТЕМА. Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі». Пригодницька повість про 

мандрівку історичними місцями сучасної України. Екзотика старовинних 

українських замків 

МЕТА 

Навчальна:  навчати учнів аналізувати художній твір, оцінювати вчинки героїв.  

Розвивальна: розвивати усне мовлення, пам'ять, увагу, спостережливість; 

удосконалювати вміння переказувати найяскравіші фрагменти твору, 

характеризувати образи головних героїв, висловлювати власні думки про 

прочитаний твір.  

Виховна: виховувати в учнів інтерес до історичного минулого рідного народу, 

моральні цінності; формувати національну свідомість, патріотичні почуття, 

громадянську позицію. 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (нестандартний урок обміну інформацією).  

Тип проєкту: навчальний, інформаційний, міжпредметний.   

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: 

Учні знають зміст повісті «Таємниця козацької шаблі», переказують найяскравіші 

фрагменти твору; аргументовано й грамотно висловлюють власну думку щодо 

проблем, порушених у повісті; створюють ілюстрації/буктрейлер до твору; 

наводять приклади з художнього твору, де герої проявляють активну громадянську 

позицію. 

Обладнання: портрет Зірки Мензатюк, виставка творів письменниці, ілюстрації до 

них, карта України, учнівські проєкти.  

Методи, прийоми, форми роботи: бесіда, гра «Упізнай героя», метод проєктів, 

віртуальна екскурсія, інтерактивні вправи «Мозковий штурм», «Незакінчене 

речення».  

Випереджувальне завдання: прочитати повість «Таємниця козацької шаблі»; 

підготувати проєкти-презентації (фотографії історичних пам’яток, про які 
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згадується у повісті (для віртуальної подорожі), буктрейлери до прочитаного 

твору). 

І знову у мандри запрошують книги... 

В далекі часи, в дивовижні країни. 

Відкриються вам таємниці великі, 

Знайдете ви справді безцінні перлини. 

Жанна Клименко 

 ПЕРЕБІГ УРОКУ 

І. Організація учнів до уроку.  

1. Актуалізація опорних знань  

- Що ми знаємо про історичне минуле нашого народу?  

- З яких творів ми можемо дізнатися більше?  

- У яких народних переказах, вивчених на початку року, мова йде про козаків? 

- Як наші пращури ставилися до козаків?  

2. Забезпечення емоційної готовності до уроку. Актуалізація суб’єктного 

досвіду («Мікрофон») 

 Чи любите ви мандрувати? 

 Яким способом подорожуєте? 

 Чи була у вашому житті подорож, яка запам’яталася вам особливо? 

3. Мотивація навчальної діяльності.  

Учитель: полюбляє подорожувати і Зірка Мензатюк. «Причому, то мають бути 

«дикі» мандри з наметом, наплічником — по місцях, які не затоптали туристи. 

Казанок на багатті, лисиця, яка вночі цупить нашу ковбасу, проблеми з грозою чи 

вітрюганом, що серед ночі зриває намет — оце мені саме всмак», — говорить 

письменниця. 

 

ІІ. Повідомлення теми, мети уроку.  

Слово вчителя 

Сьогодні ми будемо працювати зі змістом повісті Зірки Мензатюк «Таємниця 

козацької шаблі», помандруємо разом з нею історичними місцями сучасної України. 

Як ви зрозуміли з прочитаного твору, історичні події в ньому переплітаються з 
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детективними пригодами, минуле – із сучасним. Наявне реальне і фантастичне,  

добро і зло. Погодьтеся, читаючи вдома повість, ви не замислювалися над 

проблемами, порушеними в ньому.  А наша письменниця вважає, що «читання 

літературних творів вчить дитину пізнавати навколишній світ, себе у світі». Через 

детективні пригоди — до історії рідного краю. На сторінках книги — захоплююча 

мандрівка замками України, переплетення сучасного і минулого, містики і реальності, 

багато пригод і гумору.    

 

ІІІ. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу 

1. Обмін думками за змістом прочитаного 

 Чи сподобався вам твір? Про що він? Чи порадили б ви його прочитати іншим? 

 У якому б з місць, що відвідала сім'я Руснаків ви хотіли б побувати. Почніть 

словами « Я хочу поїхати … і тобі бажаю» (Віртуальна подорож: учні 

передають глобус один одному і озвучують свої мрії). 

2. Демонстрація буктрейлерів до прочитаного твору (Додаток 1). 

 У якій частині України відбуваються події повісті? 

 Назвіть героїв твору. Хто така Машка?  

 Розкажіть про родину Руснаків. Що свідчить про патріотизм Наталоччиних 

батьків?  

 Хто з персонажів твору викликає симпатію? А хто відразу?  

3. Гра «Упізнай героя» 

- «- Тепер ви зможете врятувати… нашу історичну реліквію, якій загрожує 

небезпека, а то й навіть знищення» (Дядько Богдан).  

- « Ти смілива і … гарна» (Наталка). 

-  « …який хоч і крутив дулі, проте палко переймався долею національної реліквії» 

(Привид).  

-  «Хлопці стояли, мов гетьмани: поважні, виструнчені , акуратні – по всьому видно, 

що то українські лицарі, ще й численні нашивки на їхніх рукавах виглядали так 

значимо» (Северин та Василь). 
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- « Татів приятель … історик, мандрівник і взагалі вельми цікавий чоловік» (Дядько 

Богдан). 

-  «… модного, розумного, упевненого в собі», «кульгавого хлопчика, елегантного, 

прилизаного, з двома горбочками на голові» (Антипчик). 

 Якби вас запросили знятися у фільмі за мотивами повісті З.Мензатюк 

«Таємниця козацької шаблі», то кого б ви зіграли? Обґрунтуйте свій вибір.  

 Які епізоди найбільше запам’ятались? Перекажіть їх. 

 Яких пригод зазнала родина під час подорожі? (перегони, погоня, заїзд на 

дерево, падіння Наталочки в річку, потім у колодязь, звинувачення в крадіжці 

картини з музею тощо) 

 Назвіть міста, у яких побували Руснаки. Покажіть їхній маршрут на карті. 

(Маршрут родини Руснаків:  Київ – Дубно (Дубенський замок) - Тараканівський 

форт – Берестечко (Козацькі Могили) – Підгірці (Підгорецький замок)  –   Олесько 

(Олеський замок) – Кам’янець- Подільський (Кам’янець-Подільська фортеця) – 

Хотин (Хотинська фортеця)). 

4. Віртуальна екскурсія (Презентація міні-проєктів: учні демонструють 

фотографії історичних  пам’яток, які трапляються на шляху героїв твору, зачитують 

із тексту відповідні моменти; учитель разом з учнями за інформацією, поданою 

«дослідниками», складають маршрут подорожі). (Додаток 2) 

 Чи вдалося врятувати історичну реліквію? Яка доля спіткала шаблю? (Так, 

врятували. Шаблю передали державі, реліквію використовували під час спектаклів 

про козаків). 

5. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм» 

– Як називають людей, які шанують  історичне минуле рідного 

краю,  ставляться з повагою до реліквій, мають гордість  за своїх предків та державу? 

(Патріотами) 

– Чи вважаєте ви себе патріотами? (Відповіді учнів) 

 

V. Закріплення вивченого матеріалу 



27 

 

Заключне слово вчителя 

Ось і добігла кінця наша сьогоднішня подорож.  

Висновок. Герої повісті шукали втрачену шаблю-реліквію, цінну річ, але вони й 

не підозрювали, що мали певні багатства: гордість за своїх предків, пошану до 

історичного минулого, любов до України. Головний урок цієї книги в тому, що 

здолати зло можна лише разом, і тому за шаблю борються і мертві, і живі, бо 

національна пам’ять, козацька слава і майбутнє України невід’ємні одне від одного. 

  

VІ. Підбиття підсумків уроку 

 «Незакінчене речення». Продовжити речення «Як справжній патріот я 

буду…», обравши із запропонованих обов’язків патріота ті, які ви готові виконувати 

вже сьогодні: 

- любити свою Батьківщину, свій народ; 

- шанувати мову, віру й звичаї свого народу; 

- захищати слабших, турбуватися про молодших і літніх; 

- поважати старших, дослухатися до їхніх порад; 

- постійно прагнути самовдосконалення; 

- відстоювати свободу й незалежність особистості, народу, держави; 

- берегти традиції українського народу, охороняти пам’ятки історії та культури 

своєї держави. 

 

VІІ. Домашнє завдання. Скласти інформаційні ґрона «Фантастичне і реальне                     

у творі» 
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ДОДАТОК ДО УРОКУ 1 
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ДОДАТОК ДО УРОКУ 2 
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ДОДАТОК Б 

Розробка уроку з української літератури (5 клас) 

ТЕМА. Василь Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон». Різні життєві позиції царя 

Плаксія і Лоскотона (песимістична й оптимістична) 

МЕТА:  

 навчальна: продовжувати роботу на казкою В. Симоненка «Цар Плаксій та 

Лоскотон», простежити різні способи життя та поведінки дійових осіб;  

 розвивальна: формувати ключові життєві компетентності () вміння переказувати 

зміст твору, розвивати комунікативні навички висловлювати особисте ставлення до 

зображуваного, розвивати фантазію учнів, уміння характеризувати образи твору;  

виховна: виховувати оптимістичний погляд на світ.  

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: учні усвідомлюють значення для людини та її життя 

оптимістичного погляду на світ, потребу керувати своїми емоціями;  

визначають основні риси характеру дійових осіб твору; простежують різні 

способи життя та поведінки дійових осіб; пояснюють значення назви казкової 

країни, імен персонажів казки для розкриття змісту твору; аргументовано й 

грамотно висловлюють власну думку про прочитане. 

ТИП УРОКУ: комбінований. 

ПЕРЕБІГ УРОКУ 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ УЧНІВ ДО УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ 

      Перевірка домашнього завдання. 

1. Літературний диктант « Закінчи   речення» 

1) Твір  усної народної творчості, в основу якого покладено захопливу розповідь 

про вигадані події, називається… казкою. 

2) Літературна казка відрізняється від народної… (літературну казку створив 

письменник, а народну – народ).   

3) Є такі види казок: чарівні, про тварин, … (соціально – побутові). 

2. Обмін враженнями про прочитане. 

«Мікрофон». Дайте відповідь на запитання, обґрунтувавши її.             
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1) Чи сподобався вам твір В.Симоненка «Цар Плаксій та Лоскотон» і чим? 

2) Чого навчає нас ця казка? 

3.  Презентація творчих проєктів. Огляд ілюстрацій (ілюстрованих книжечок), 

зроблених учнями дома. 

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ 

На сьогоднішньому уроці ми з вами визначимо основні риси характеру 

головних героїв твору, простежимо різні способи їх життя та поведінки; 

охарактеризуємо інших дійових осіб казки; визначимо значення для розкриття змісту 

твору назви казкової країни, імен персонажів казки. 

IV. ФОРМУВАННЯ Й УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК 

Слово вчителя.  

              Треба йти спочатку прямо, 

               Потім вправо повернуть. 

               А тоді поміж дубами 

               Поведе наліво путь. 

               Після цього вже помалу 

              Чимчикуй куди попало: 

             Як од втоми не впадеш 

             В цю країну попадеш.   (Сльозолий) 

 Сьогодні ми продовжимо мандрівку стежками казки «Цар Плаксій та Лоскотон» 

і  спробуємо зазирнути в цей казковий світ. 

1. Виконання завдань  

1. Бесіда: 

-  Чому країна  так називалася? Хто  нею  керував? 

-  Чи потрапляли ви в країну Плаксія і Лоскотона? Де було вам краще і 

чому? 

- Якою ви уявляєте країну Сльозолий? Як виглядають вулиці, будинки, 

мешканці?  

Демонстрація учнівських малюнків (ДОДАТОК ДО УРОКУ 1) 
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2. Характеристика головних персонажів 

- Цар Плаксій 

1.Що здивувало Вас в описі зовнішності царя Плаксія? 

2.Чому він велів дітям плакати? 

3.Який указ видав дітям країни Сльозолий?  

4.Що він пообіцяв забіякам-сльозівцям?  

5.Як склалася доля Плаксія?  

6.Що означає його ім’я?  

- Дядько Лоскотон  

1.Яким ви уявляєте Лоскотона?  

2.Що він приносив малечі?  

3.Як ставилися до Лоскотона прості люди?  

4.А як ставилися цар та його придворні?  

5.Якою зброєю Лоскотон переміг Плаксія? Що він зробив?  

6.Що означає ім’я Лоскотон? 

 

3. Складання асоціативного ґрона. Коментоване читання. Учні 

називають риси характеру персонажів,  знаходять та зачитують цитати на 

підтвердження сказаного. 

                                              Цар Плаксій 

 

Потворний     Жорстокий     Боягузливий    Тиран, гнобитель      Злий 

 

                                              Дядько Лоскотон 

 

Добрий         Щирий      Сміливий    Шанований       Любить людей 

 Що уособлюють головні герої твору? (Добро і зло) 

 Хто вам більше подобається? 
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 Як автор ставиться до своїх персонажів? Які засоби засвідчують його симпатію 

до Лоскотона. 

 

5.Складання діаграми Вена. 

Учитель:  Ми з вами охарактеризували царя Плаксія і дядька Лоскотна. Вони 

мають абсолютно протилежні погляди на життя. Як Добро і Зло, вони постійно 

сперечаються між собою за владу над людьми. Плаксій хоче, щоб люди страждали та 

повсякчас плакали, а Лоскотон навпаки – намагається звеселити усіх, подарувати 

гарний настрій та щастя. Давайте з вами визначимо, що спільного у цих образах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Пригадайте всіх героїв твору (Цар Плаксій, дядько Лоскотон, сини Плаксуни, 

доньки Плаксія, капітан Макака, кровопивці- сльозівці, прості люди країни 

Сльозолий). 

 Прокоментуйте імена членів царської сім’ї.  

6.Гра «Таємничий герой».  

Угадайте персонажа казки за описом:  

1. Має багато дітей, любить усе контролювати, бореться проти непокори, не 

любить виражати позитивні емоції. (Плаксій) 

2. Носить у торбині сміх. (Лоскотон) 

Л 

І 

Д 

Е 

Р 

 

 

Плаксій 

Автор не любить 

Потворна 

зовнішність 

Злий  

Жорстокий і 

песимістичний 

Помер від сміху 

Лоскотон 

Автор любить 

Приваблива 

зовнішність, викликає 

захоплення в читача 

Добрий  

Оптимістичний 

«Живе й понині» 
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3. Виконує всі забаганки господаря з метою покращити сімейний стан, 

поріднившись з особою королівської крові. (Капітан Макака) 

4.  Баламутить народ проти чинної влади, пропонуючи свої погляди на життя 

як альтернативу. (Лоскотон)  

5. Особа королівської крові, яка має заможного батька та проводить вільний 

час в очікуванні на нареченого і проливаючи сльози за ним. (Нудота)  

6. Мешканці чарівної країни, які несуть військову службу та виконують усі 

накази влади. (Гвардійці Забіяки-сльозівцї)  

Угадайте героя за змістом оголошення:  

1. «Пропоную щоденну сльозотерапію. Тим, хто полюбляє сміятися, 

турбувати не раджу». (Цар Плаксій)  

2. «Знайду кого завгодно і де завгодно за відповідну винагороду». 

(Капітан Макака)  

3. «Не можу створити сім’ю, бо за сльозами не вдається розгледіти 

нареченого». (Будь-яка дочка Плаксія)  

4. «Збираємось о першій біля тюрми. Будемо псувати свято». (Звичайні 

люди)  

5. «Безкоштовні позитивні емоції в обмін на місце, де можна 

переночувати». (Лоскотон)  

7. Фізкультхвилинка  

У казковій країні розминка –  

Довгождана фізична хвилинка.  

Втому проженем руками,  

Вгору їх піднімемо з вами.  

Потім присядемо дружно,  

Ноги згинаємо пружно.  

Руки, мов крила, розправимо,  

До теплого сонця полинемо.  

Швидко минула хвилинка,  

Нас збадьорила розминка.  
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ІV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО 

1. Випишіть у зошит приказки й прислів’я, які близькі за змістом до казки. 

Усно аргументуйте власну думку. 

Тобі сміх, а мені плач. 

Сміх – найкращі ліки. 

Буває сміх і крізь сльози. 

Дурню сміх –розумному сльози. 

Краще сміятися, ніж плакати. 

Скоре на сміх –гостре на плач. 

 Не смійся багато, бо скоро будеш плакати. 

2. Тема: зображення країни, пригніченої тираном, який змушує людей страждати.     

Ідея: засудження жорстокості та тиранії, уславлення народних героїв, які 

мають мужність кинути виклик владі.  

       3. Рефлексія 

Вправа «Кошик» 

  

4. «Дерево рішень»  

 - Як і в будь-якій казці, злий цар боїться за трон і свою владу, тому він відчуває 

себе безпорадним перед силами добра, уособленням яких є, як було уже сказано, 

Лоскотон. 
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Дядько Лоскотон становить загрозу для царювання Плаксія, і, як виявилося в 

кінці казки, навіть для його життя. 

Спробуймо врятувати Плаксія і запропонуймо йому шляхи для збереження 

трону і життя. 

Отже, уявімо себе на місці Плаксія, що б зробили ви для того, аби зберегти 

владу? (учитель записує на дошці шляхи вирішення поставленої проблеми і робить 

узагальнення: Плаксію необхідно змінити життєву позицію і почати нести в народ 

сміх і радість) 

V. Підсумки уроку 

Заключне слово вчителя. Якщо придивитися  уважніше, то  можна побачити  

людей,  які стали прототипами царя,  його синів і дочок, старого дядька Лоскотона. 

Ними були реальні люди, а творчість письменника залишилась нам у спадок і сьогодні 

вчить бути людьми, цінувати радість життя, справжніх друзів. 

 

VІ.  ПОВІДОМЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ 

1. Написати фанфік до останньої частини казки 

або 

2. Скласти сенкан. 
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ДОДАТОК ДО УРОКУ 1 
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ДОДАТОК В 

Розробка уроку з української літератури (6 клас) 

ТЕМА. Володимир Рутківський. Коротко про письменника. «Джури козака Швайки» 

(«На козацьких островах»). Твір про волелюбних, сміливих героїв, які вміють 

вистояти у складних ситуаціях. Історична основа твору. Тема боротьби 

українських козаків проти татарської орди 

МЕТА: ознайомити учнів із цікавими фактами життя і творчості В.Рутківського зі 

змістом твору (ІІ частини «Джури козака Швайки»), його історичною основою;  

навчати визначати історичну основу твору, висловлювати власні судження про 

геройство та вміння козаків із честю виходити з найскладніших ситуацій; 

сприяти усвідомленню найважливіших цінностей моралі та етики наших 

предків, формувати ключові компетентності (інформаційно-цифрову, 

соціальну та громадянську, уміння вчитися впродовж життя); 

виховувати в учнів доброзичливість, уміння дружити, бажання наслідувати козацьке 

благородство, прищеплювати шанобливе ставлення до славного минулого 

нашого народу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.  

Тип проєкту: навчальний, інформаційний, міжпредметний.   

Очікувані результати 

Учень/учениця знає факти із життя В. Рутківського; зміст ІІ частини роману 

«Джури козака Швайки», його тему, основну думку, історичну основу, імена 

героїв твору; 

висловлює власні судження про геройство та вміння з честю вийти із найскладніших 

ситуацій козака-характерника Швайки та його юних помічників Грицька та 

Санька; створює презентацію віртуальної подорожі; 

дискутує про проблеми національної свідомості, патріотизму, зрадництва, 

усвідомленого вибору. 

Обладнання: портрет В. Рутківського, виставка його творів, ілюстрації до них, 

карта України ХV століття, учнівські презентації віртуальної історичної 

подорожі.  
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Методи, прийоми, форми роботи: робота з підручником, робота в групах, бесіда, 

словникова робота, «Відгадай за найменшою кількістю підказок», буктрейлер, 

інтерактивні вправи «Спіймай помилку», «Мікрофон», сенкан, мистецький 

практикум, метод віртуальної подорожі.  

Випереджувальне завдання: прочитати ІІ частину роману «Джури козака 

Швайки»; підготувати презентації віртуальної подорожі в історичне минуле 

(теми: буктрейлер до прочитаного розділу роману, «З історії козацтва», 

«Зовнішній вигляд козаків», «Звичаї та традиції козаків»). 

ПЕРЕБІГ УРОКУ 

І. Мотивація навчальної діяльності 

1. Актуалізація суб’єктного досвіду 

Кожен із вас, мабуть, любить читати книги про минуле України, наших славних 

предків. А про кого буде іти мова сьогодні на уроці, пропоную угадати  за найменшою 

кількістю підказок: 

-  Сильні, кремезні, мужні чоловіки. 

-  Завжди стояли на захисті українських земель. 

-  Їхнє житло називалося курінь. 

-  У їхніх поселеннях ніколи не було жінок. 

-  Місце їхнього проживання Запорізька Січ. 

2. Слово вчителя. Отже, на сьогоднішньому уроці говоритимемо про козаків. 

Усі ми знаємо імена Северина Наливайка, Богдана Хмельницького, Івана 

Мазепи. А ким були найперші козаки? Звідки вони взялися? Хто ставав козаком? 

Сподіваюся, що відповіді на ці запитання ми почуємо з виступів учнів, які виконували 

випереджувальне завдання.  

3. Віртуальна історична подорож у часи козаччини (ДОДАТОК ДО УРОКУ 1)  

Демонстрація підготовлених проєктів: 

«З історії козацтва», 

«Зовнішній вигляд козаків», 

«Звичаї та традиції козаків». 
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 4. Слово вчителя 

Справді, про козаків слава лине й до наших днів. Розповіді про їх силу, 

мужність, військову звитягу передавалися від покоління до покоління. Складено 

безліч легенд, переказів, повістей, романів.  Минуло багато часу, але тема козацтва є 

цікавою й актуальною і для сучасних письменників. Сьогодні ми ознайомимося ще з 

одним цікавим твором про козаків – «Джури козака Швайки». Автор роману - 

Володимир Рутківський - український поет, прозаїк, журналіст,  дитячий письменник. 

(ДОДАТОК ДО УРОКУ 2) 

ІІ. Повідомлення теми, мети та очікуваних результатів уроку. 

ІІІ. Сприйняття й усвідомлення учнями навчального матеріалу  

1. Робота з підручником. Опрацювання статті про письменника. 

2. Бесіда.  

- Які факти із життя письменника вас найбільше зацікавили, вразили?  

- А яким ви побачили митця? Які риси характеру відзначили б?  

3. Робота в групах. Заповнити таблицю (на дошці й у зошитах):  

І гр. – «Хто він?»  

ІІ гр. – «Який він?»  

ІІ гр. – «Творчий доробок»  

Володимир Рутківський 

Хто він? Який він? Творчий доробок 

Казкар 

Поет  

Прозаїк  

Драматург  

Засновник премії «Джура» 

Наполегливий  

Творчий 

Працелюбний 

Любить дітей 

Патріот 

Казкові повісті 

Поезія 

Проза 

Драматургія 

Історичні романи 

 

4. Доповнення вчителя.  

- Визнання творчих досягнень В. Рутківського. 
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- ПРИВАТНА  МИСТЕЦЬКА  ПРЕМІЯ  «ДЖУРИ» (заснована В.Рутківським) 

Премію «Джури» присуджують за нові твори для дітей та юнацтва історично-

краєзнавчої тематики, а також за ілюстрації до книжок та літературно-критичні 

праці, спрямовані на виховання в дітей духовних цінностей та національної 

лояльності. 

Фінансова частина відзнаки – відсотки з банківського  вкладення Шевченківської 

премії, яку отримав письменник, – складає 20 000 грн. 

 

?  Про що ж твір «Джури козака Швайки» і які події були покладені в його 

основу? 

Відповідь отримаємо з буктрейлерів, які підготували учні.  

5. Перегляд робіт учнів (*або фільму про козаків із серії «Козацька звитяга»). 

 

6. Слово вчителя 

Роман В.Рутківського «Джури козака Швайки» складається з трьох частин: 

Частина 1. Втеча з рідного дому. 

Частина 2. На козацьких островах. 

Частина 3. Джури вирушають у дорогу. 

      На уроках ми будемо працювати із другою частиною твору – «На козацьких 

островах». 

 

7. Словникова робота 

У творах на історичну тематику часто зустрічаються застарілі слова. У художній 

літературі ця група лексики використовується для відтворення історичного колориту 

минулих епох. Автори свідомо це роблять, щоб читачі могли краще уявити давні 

події, перенестися у ті часи. Для роботи над змістом книги нам треба знати значення 

деяких слів. Тому проведемо невелику словникову роботу. 

Швайка – те саме, що й шило. 

Уруські села (татар.) – українські села. 

Ногайці, ординці – татари. 
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Плавні – заболочені, порослі очеретами береги річки, що затоплюються під час 

повені. 

Козак. Термін «козак» уперше зустрічається в джерелах XIII ст. У перекладі з 

тюркської означає «одинокий», «схильний до розбою, завоювання». Існують і інші 

трактування цього слова. Так, у словнику половецької мови за 1303 р. це слово 

перекладається як «страж», або «конвоїр». 

У 1490 р. слово «козак» уперше з'явилося в Україні на означення людей, що 

ходили в степ за здобиччю або для боротьби з татарами. 

Джу́ра (чура) — в Україні в 16—18 століттях — зброєносець, помічник у 

козацької старшини. Зазвичай джурами були молоді хлопці. Разом з козаками джури 

ходили в походи, брали участь у боях. Первісно джура іранське слово, що означає 

товариш, в українську потрапило як запозичення з татарської. 

Характерник, химородник, галдовник («галдувати» — чаклувати) або заморочник 

(умів напускати «морок» — туман, сон) — назва віщуна, чаклуна на Запорозькій Січі, 

який займався не лише ворожінням, але й лікуванням поранених козаків, їх 

психотерапією та фізичною підготовкою. 

8. Спостереження над текстом, виконання завдань пошуково-

дослідницького характеру. 

      ? Чи сподобалися вам прочитані розділи роману В.Рутківського «Джури козак 

Швайки»?  

 Назвіть імена персонажів, про яких найбільше розповідається у творі. За яких 

обставин відбулося перше знайомство з ними? 

 Як і чому головні герої твору потрапили на кам’яний острів? Як 

козаки  прийняли  Швайку, Грицика і Санька? 

 Якого звіра злякався Грицик уночі? Чому Пилип Швайка зустрів вовка як 

найкращого друга? Чим особливий був цей вовк? 

 Через що Грицик, Санько та Барвінок залишилися самі на острові? Чим вони 

займалися? 
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 Хто такий Тишкевич?  З якою метою Тишкевич прибув на кам’яний острів? Чим 

небезпечний він був для козаків? Що пов’язувало його з татарами? Розкажіть, 

як  хлопчаки взяли його в полон і як в’язневі вдалося утекти. 

  Зачитайте розмову Шашкевича і Іслам-бека на вершині пагорба. Чого боялися 

найбільше  вороги?                                                                                                                                                            

 Як врятувалися Швайка, Грицик і Санько від татар? Який Саньків талант 

допоміг їхньому порятунку? 

  Як Демко опинився в степу?  

 Розкажіть про зустріч Тишкевича з Демком на прізвисько Дурна Сила. Чому він 

повірив Тишкевичу? 

 Хто допоміг зрозуміти Демкові, що Тишкевич не той, за кого себе видає? Як 

Демко виправив свою помилку? 

 Хто такий дід Кудьма? Чому він шукав таких хлопців, як Санько?  

 

9. Філологічна хвилинка. Пояснити значення фразеологізмів, які 

зустрічаються в тексті: 

спіймати на гарячому 

нічого очі мозолити 

язики почали заплітатись 

без пам’яті летіли хлопці у глупу ніч 

стати як кістка в горлянці 

вовка мов лизень злизав 

устигнеш з козами на торг. 

 

ІV. Узагальнення і систематизація знань 

Проблемне питання. 

     - Кого з героїв роману «Джури козака Швайки»  ви б узяли собі за  приклад і чому? 

 Інтерактивна вправа «Спіймай помилку».  

1.  Дія роману «Джури…» відбувається в 17 столітті (Ні, у 15 столітті). 
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2.  Слово «козак» у перекладі з татарської мови означає «залежна людина» (Ні,  вільна 

людина). 

3.  У творі згадується про історичну битву під Жовтими Водами (Ні, під Синіми 

Водами).  

4.  Санько, Грицик і Демко жили у Лебедині (У Воронівці).  

5. Козак Швайка був розвідником-вивідувачем (Так).  

6. Демко отримав від діда Кібчика прізвисько Дурна Сила (Так).  

7. Грицик і Санько змушені були тікати з села, щоб урятуватися від гніву пана 

Кобильського (Так).  

8. Швайка одночасно служив і татарам, і шляхті (Ні, Тишкевич).  

9. Дід Кудьма мав навчати Санька варити смачний куліш (Ні, ворожби і знахарства) 

10.  Санько став джурою козака Швайки? (Ні, Грицик).  

11. Житло козаків називалося оселедець (Курінь).  

12.  Дідові Кібчику належать слова: «...Україна не сьогодні-завтра готова палахнути, 

як оце багаття. Біда лише в тім, що все сирі гілки трапляються»? (Так). 

Взаємоперевірка 

V. Рефлексія.  Підсумки уроку 

      Мистецький практикум. 

      Першим переможцем премії «Джура» 2013 року став художник-

ілюстратор Максим Паленко. Розгляньте роботи художника та ваших 

однокласників і доберіть до них підписи. *Чи погоджуєтеся ви зі словами, що 

ілюстрації Максима Паленка «можна «читати» ніби ще один текст у тексті, де 

кожна деталь промовляє, а кожний малюнок приховує в собі власну історію». 

 Творче  завдання.  Складіть сенкан на тему «Козаки». 

Наприклад 

Козаки 

Хоробрі, винахідливі 

Воювали, захищали, працювали 

Оберігали українську землю від ворогів 

Воїни 
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 Інтерактивна вправа «Мікрофон». 

- Читаючи твір «Джури козака Швайки», мені було цікаво дізнатися про … . 

 

VІ. Домашнє завдання та інструктаж щодо його виконання.  

  Обов’язкове:  

Підготувати усний переказ епізоду, який найбільше сподобався.  

Знайти в тексті матеріал для характеристики Пилипа Швайки та його помічників 

Грицика й Санька.  

• За бажанням: напишіть власне продовження твору: які пригоди чекають на 

героїв твору в майбутньому.   
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ДОДАТОК ДО УРОКУ 1 
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ДОДАТОК ДО УРОКУ 2 

Додатковий матеріал 

Володимир Рутківський - український поет, прозаїк, журналіст, дитячий 

письменник . 

Народився 18 квітня 1937 року в с. Хрестителеве Чорнобаївського району 

Черкаської області. 

Навчався в Одеському політехнічному інституті. Друкуватися почав 1959 року. 

Член Одеської обласної організації НСПУ з 1969 року. 

У 1960-тих роках працював на Одеському суперфосфатному заводі. У 

подальшому став працювати журналістом. 

Закінчив Вищі літературні курси при Літературному інституті ім. Максима 

Горького. 

 

ЛЮБОВ  ДО  ІСТОРІЇ 

Від перших років життя Володимира Григоровича цікавила історія. Як згадує сам 

письменник, «дитинство моє минуло над Сулою, поміж Руссю і Диким степом. Саме 

в наших місцях зупинявся князь Ігор перед невдалим походом на половців. І з полону 

тікав теж через наші місця. У наших місцях бився Наливайко, неподалік народився 

Морозенко — той самий, за яким плакала Україна. Тож жити поза історією я 

просто не міг». Історією був просякнутий кожний клаптик землі. 

 

ЮНИЙ  АРХЕОЛОГ 

Тому, мабуть, не дивно, що в рідному селі Велика Буримка на Черкащині Володя 

зі своїми товаришами-школярами розкопав первісну стоянку кінця ашельської 

(близько 300 тисяч років тому) епохи. Це відкриття було таким вагомим, що відомий 

академік Іван Шовкопляс заніс стоянку до значних історичних відкриттів. Цей 

випадок справив вирішальний вплив на вибір життєвого шляху хлопця. І хоч 

археологом, як мріяв Володя, стати йому не судилося, захоплення історією 

Батьківщини залишилося назавжди й перелилося в пригодницькі історичні романи та 

повісті. 
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ПЕРШІ  ЛІТЕРАТУРНІ  СПРОБИ 

 «До віршування я був прилучений років у чотири, це було наприкінці літа 41 року. 

Якраз жили ми тоді в Глиняному Лубенського р-ну на Полтавщині. Коли німці 

підходили до села, ми з матір’ю почали втікати. Нас десь спіймали по дорозі, назад 

погнали. Коли приїхали – все розграбоване. У мене багато іграшок було, усе-таки син 

директора школи й учительки. Мені сказали, що мої іграшки забрав небіж 

поліцейського. Ну, я зібрав таких, як сам, зірвиголів 4-5 років, і пішли ми 

відвойовувати мої іграшки. Знайшли цього хлопця, потовкли писком у землю, сказали, 

щоб він не крав, забрали іграшки. І в цей час він кричить: «Дядьку, вони мене 

вбивають!» Дивимося – через греблю йде якась людина з рушницею. Ми не встигли 

збагнути, як він знімає рушницю і по нас починає стріляти. Хлопці втекли, а я біжу 

один по вулиці і відчуваю, що ось-ось він мене наздожене і багнета всадить. Не встиг 

я збагнути, як заговорив віршами: «Ой, рятуйте добрі люди! Ой, пропаща я ж 

людина!» Отак я прилучився до віршів». 

 

ТВОРЧА  СПАДЩИНА 

Працював відповідальним секретарем Одеської організації НСПУ. Літературну 

діяльність Володимир Рутківський розпочинав як поет. У його доробку поетичні 

збірки «Краплини сонця», «Плоти», «Повітря на двох», «Відчиніть Богданкове 

вікно», «Рівновага», «Знак глибини», «День живої води». 

Потім Рутківський став писати переважно твори для дітей та юнацтва: повісті 

«Аннушка», «Гості на мітлі», «Бухтик з тихого затону», «Канікули у Воронівці», 

«Намети над річкою», «Слуга баби-Яги»; повість-легенда «Сторожова застава», книга 

нарисів «Земля майстрів», п'єса- казка «Прибульці»; історичний роман «Сині Води», 

книга про німецьку окупацію під час Другої світової війни «Потерчата». 

Широке визнання в незалежній Україні Рутківському принесла пригодницька 

трилогія про джур, видана видавництвом Абабагаламага: «Джури козака Швайки» 

(2007), «Джури-характерники» (2009), «Джури і підводний човен» (2010). 

У 2011 році Володимир Рутківський став лауреатом премії «Книга року Бі-Бі-Сі» 

за двотомний історичний роман «Сині Води». 
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Мешкає і працює Володимир Рутківський в Одесі. 

9 лютого 2012 року було оголошено список переможців Шевченківської премії 

2012. Володимир Рутківський переміг у номінації «література» за історичну трилогію 

для дітей «Джури» («Джури козака Швайки», «Джури-характерники», «Джури і 

підводний човен», 2007—2010 рр.). 

 

НАГОРОДИ  І  ПРЕМІЇ 

Премія ім. Лесі Українки 

Літературна премія ім. М. Трублаїні 

Премія ім. В. Близнеця 

Книга року Бі-Бі-Сі -2011, роман «Сині води» 

Національна премія України ім. Т.Шевченка (2012) (трилогія “Джури”) 

Премія освітнього фонду ім. Я. Мудрого 

 

ПРИВАТНА  МИСТЕЦЬКА  ПРЕМІЯ  «ДЖУРИ» 

Заснована В.Рутківським 

Фінансова частина відзнаки – відсотки з банківського  вкладення Шевченківської 

премії, яку отримав письменник, – складає 20 000 грн. 

Премію «Джури» присуджують за нові твори для дітей та юнацтва історично-

краєзнавчої тематики, а також за ілюстрації до книжок та літературно-критичні праці, 

спрямовані на виховання в дітей духовних цінностей та національної лояльності. 

Першим переможцем премії «Джура» 2013 року став художник-

ілюстратор Максим Паленко, 2014 року - письменник Анатолій Качан (книга лірики 

та ігрової поезії “Листи з осіннього саду”). 
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ДОДАТОК Г 

Розробка уроку з української літератури (6 клас) 

ТЕМА. Леся Українка. Дитинство поетеси, роль родини в її вихованні. Неповторний 

світ дитинства в поезії «Мрії». 

МЕТА: ознайомити учнів з дитинством письменниці, акцентувати увагу на ролі 

родини в її вихованні, з її поезіями про незабутні дитячі спогади, навчати 

усвідомлювати й пояснювати мотив глибокого родинного зв'язку, 

характеризувати образ ліричної героїні, висловлювати власні думки про неї; 

розвивати навички виразного читання поетичних творів, уміння  

співпереживати ліричному герою, перейматися його долею;  образне мислення, 

уміння аналізувати й робити висновки,  

виховувати почуття любові до батьків, родини. 

ТИП УРОКУ: урок-проєкт засвоєння нових знань. 

ТИП ПРОЄКТУ: навчальний, інформаційний, колективний (груповий). 

ОБЛАДНАННЯ: мультимедійна віртуальна екскурсія до будинку-музею  

Лесі Українки, портрет письменниці, відеоролик «Наші мрії» (учнівський 

проєкт). 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: вдумливо читати тексти, самостійно працювати з 

додатковими джерелами інформації, ближче познайомитися з поетесою  

Лесею Українкою, презентувати результати своєї роботи перед аудиторією.  

ПЕРЕБІГ УРОКУ 

І. Організаційний момент. Мотивація навчальної діяльності 

1. Вступна частина 

Ми приходимо в цей світ маленькими і безпомічними, зачаровано роздивляємось 

навколо. Турботливі й такі ніжні мамині руки оберігають повсякчас на життєвій 

нелегкій дорозі, даруючи нам новий і незнаний світ. А чи пам’ятаєте ви себе 

маленькими? Можливо, хтось хоче поділитися своїми дитячими спогадами і 

враженнями? (Діти презентують свої розповіді, підготовлені завчасно, та 

демонструють дитячі фотографії.) 

— Як бачимо, безтурботні дитячі роки залишаються в пам’яті. А ще вони можуть 
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ожити у слові, на картинах, долаючи століття та відстані. 

— Скажіть, коли це стає можливим? (Дитячі спогади письменника оживають у 

творах.) 

2. Повідомлення теми, мети уроку 

ІІ. Вивчення нового матеріалу 

1. Слово вчителя.  

Де б’ється Случ у береги камінні,  

Незмінні у мінливості століть,  

В старому Новограді на Волині  

Старесенький будиночок стоїть.  

Непоказний, низенький, клямки ржаві –  

Та ми в шанобі знімемо шапки:  

Він береже нетлінну частку слави,  

Що наш народ нестиме крізь віки.  

Цього будиночка привітні стіни,  

Домашня тишина його тепла  

Були найпершим світлом для дитини,  

Що народилась тут і тут росла.  

Русалкою вистрибувала в плесі,  

Над Случчю на вінки збирала цвіт,  

Зросла, назвалась Українка Леся  

І воїном пішла в широкий світ.  

П.Дорошенко «Будинок над Случчю»  

2. Перед тим, як вивчати твори Лесі Українки про дитинство, — невелика 

екскурсія до уявного музею Лариси Петрівни Косач (справжнє ім'я поетеси), яка дасть 

можливість ознайомитися з її біографією. А допоможуть нам екскурсоводи — ваші 

однокласники, які заздалегідь отримали завдання підготувати свою розповідь. 
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3. ВІРТУАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ (презентація випереджувальних завдань). (Див. 

Додаток до уроку 1) 

Презентація груп (Діти, розповідаючи про родину Лесі Українки, 

демонструють фотографії маленької Лесі, її сім'ї та будинку, де народилася 

поетеса, кімнати, робочого стола, фортепіано тощо.) 

Повідомлення 1 групи  учнів-екскурсоводів 

 Леся Українка народилася 25 лютого в Новоград-Волинському, у стародавній 

родині Косачів, що була відома в Боснії, на узбережжі Адріатики ще в XIV ст. Лесин 

батько — Петро Антонович Косач — освічена людина для свого часу, мав лагідну й 

добру вдачу. 

 3 усіх шістьох дітей (два сини й четверо дочок) Леся найдужче вдалася в батька 

— і вродою, і характером, і звичками. Обоє були лагідні та безмежно добрі, стримані, 

терплячі, поблажливі до інших, але не до себе. 

 Була в них ще одна спільна риса — і Петро Антонович, і Леся надзвичайно високо 

цінували людську гідність. Батько ніколи не поводився грубо, брутально, не лаяв 

дітей, не сварився. Не примушував, а завжди просив, намагаючись довести і 

переконати. 

Тільки в одному, здається, вони не були схожими — батько мав великий хист до 

математики, зате важко засвоював іноземні мови. Леся ж залюбки їх вивчала, а 

математики, як вона сама запевняла, зовсім не любила. 

 Батько чуйно і сердечно ставився до дітей, однак найбільше любив Лесю, до неї 

був найніжнішим. Можливо тому, що вона мала слабкіше здоров'я, а може, за її 

талант, який розпізнав раніше за інших, навіть за матір. 

Лесин брат Михайло був старший за неї на півтора року. Усе життя їх зв’язувала 

найщиріша дружба. До тринадцятирічного віку Лесі вони були нерозлучні — разом 

бавилися й мріяли, разом читали й навчалися. За цю нерозлучність їх жартома 

називали спільним ім'ям — Мишолосіє.  

Дитячі прізвиська Лесі в родині Косачів: Зея, Зеїчка, Зеїсок, Boule vagabonde  

(фр. Колобок); колективне прізвисько (разом із  братом Михайлом): Мишелосіє. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%87_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Повідомлення 2 групи учнів-екскурсоводів. Запрошуємо вас до наступної зали, експозиція 

якої присвячена навчанню та вихованню Лесі Українки. (Тут ви побачите дерев’яну 

етажерку з безліччю книжок, старовинне фортепіано з білими та чорними клавішами.) 

 Грамоті Леся навчилася дуже рано. У чотири роки вона вже читала досить 

пристойно, і тоді ж прочитала самостійно першу у своєму житті книжечку 

«Розмова про земні сили» Михайла Комарова. А через рік вчилася писати, щоб 

листуватися з родичами, насамперед з бабусею, що жила в Гадячі. Деякі із тих 

листів збереглися й до сьогодні. 

 Ще коли Леся не вміла читати і була зовсім маленькою, батько допоміг їй 

вивчити напам'ять байку «Кущ та Билина», і вона гарно та зворушливо її 

проказувала, ледве навчившись говорити. 

 У родині існувала традиція дружніх та доброзичливих стосунків з простим 

людом. Леся, її сестри та брати гралися й товаришували з сільською дітворою. До 

того ж, Лесина мати поклала собі за правило: насамперед навчити дітей рідної мови 

і народних звичаїв, а вже тоді знайомити з культурою інших народів. 

 До десяти років Леся росла й розвивалась, як і всі діти. Була радісна, весела, 

любила співати й дуже добре танцювала «Козака» удвох із Мишком. Коли їй 

виповнилося п'ять років, батьки купили для неї фортепіано. Вона не тільки успішно 

навчалася грати, а й сама бралася складати музичні твори. 

Любила й господарчу роботу — мала свій квітник і город. Сама його обробляла 

і доглядала. Зовсім маленькою — у шість років — навчилася шити й вишивати, а 

згодом узялася навіть мережити батькові сорочку. 

 

Повідомлення 3 групи учнів-екскурсоводів. Просимо відвідати третю залу. У ній – 

робочий стіл письменниці з канцелярським приладдям, копія журналу «Зоря», перша 

збірка поезій Лесі Українки «На крилах пісень», ліжко та аптечка з ліками, письмовий 

стіл Лесі з листами до батьків. 

 Перший Лесин вірш з’явився як відгук на досить знаменну подію: було 

заарештовано рідну сестру Лесиного батька – Олену Антонівну Косач (у Петербурзі). 

Дівчинка дуже любила тітку Елю.  



55 

 

 Дізнавшись про арешт і заслання любої тітки до Сибіру, Леся дуже засумувала, 

ходила принишкла й мовчазна. А на початку 1880 року під впливом сумного настрою 

написала вірш «Надія».  

 Невдовзі сталося велике горе, що потім невідступно, рік у рік і день у день, аж 

тридцять два роки тяжко мучило її. Невиліковна хвороба вразила Лесю. Спочатку це 

був туберкульоз лівої руки, а потім— ноги... Щоденна боротьба з хворобою гартувала 

її волю. 

 Коли Лесі виповнилося тринадцять, вона вже по-справжньому взялася за 

літературну творчість. Друкувати українські твори тоді було дуже й дуже важко, 

майже неможливо. Тому довелося посилати вірші за кордон — у Галичину, де у 

львівському журналі «Зоря» поезії за підписом «Леся Українка» вперше побачили 

світ. 

 А ось білосніжне з тонким мереживом ліжко поетеси. Біля ліжка на невеличкому 

столику аптечка, книжки та папір – ліки для тіла й душі.  

 Леся витримала кілька операцій, доводилося ходити в гіпсі, зі спеціальним 

апаратом, на милицях, що завдавало нестерпних мук. Незважаючи на страшну недугу, 

проявляла інтерес до різних галузей знань, знала багато мов, робила численні 

переклади.  

 Лесина хвороба - туберкульоз кісток - прогресувала. Лікарі порадили поїхати на 

лікування до моря. Одеса, Крим, Чорне Море... Пізніше лікувалася в Болгарії, Італії, 

Єгипті, Грузії. Але де б не була поетеса, завжди тужила за рідним краєм, батьками. 

Писала їм листи. 

  Листи Лесі Українки до батьків. Прочитаймо їх  

* * * 

25 січня 1898 р. 

Ялта 

Люба мамочко! 

Я дуже зраділа, коли оце сьогодні рано усміхнутеє чорненьке хлоп’я подало мені 

твого листа. Добре, що я не знала про запізнення парохода на 4 години проти норми, 

а то б я дуже боялася за тебе, у нас тут увечері в неділю щось таке було, немов чорти 
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зірвалися з ланцюгів: вітер, снігодощ!.. З твоїм виїздом виїхала від нас і погода: 

другий день безперестанку йде сніг.  

Міцно, міцно цілую тебе. 

Твоя Леся 

* * * 

13 травня 1899 р. 

Берлін 

Любий папа! 

Тільки що збиралась тобі писати, як прийшов твій лист. Спасибі, що ти мені 

пишеш, хоч, далебі, я не заслужую, по правді сказавши. Я так мало тобі писала за 

увесь сей час! Ти, я знаю, не сердишся, аж все-таки се погано з мого боку... 

...Чи не занадто ви собі клопоту задаєте з кіньми? Коли се, власне, для мене, то 

справді не варто було, бо я думаю літо сидіти «безвиїзно», а коли їздити, то на човні, 

а не кіньми. 

...Міцно цілую тебе, маму і людоньків. Знакомим привіт. 

      Твоя Леся 

 

Слово вчителя. Щоб перевірити, чи уважними ви були під час екскурсії, дайте 

відповіді на запитання за біографією письменниці). 

Гра «Так» – «Ні»  

1) Леся Українка – це псевдонім Лариси Петрівни Косач. (Так) 

2) Майбутня поетеса народилася в Києві. (Ні)  

3) У Лариси Косач були 2 брати і 3 сестри. (Так) 

4) Коли Леся була маленькою, вона залюбки грала на фортепіано. (Так)  

5) У дитинстві дівчинка не дружила з ровесниками. (Ні)  

6) Свій перший вірш письменниця написала в 9-річному віці. (Так) 

7) Він (перший вірш) мав назву «Надія». (Так) 

8) Ця поезія була присвячена батьку. (Ні)  

9) Страшна хвороба бере початок від свята Водохреща. (Так) 

10) За нерозлучність зі старшим братом їх жартома називали «Мишолосіє». (Так) 
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11) Леся навчалася в Київському університеті. (Ні)  

12) Поезії за підписом «Леся Українка» вперше побачили світ за кордоном. (Так) 

Взаємоперевірка 

Слово вчителя. Людина живе і мріє. З кожним роком життя наші мрії змінюються.  

Подивімося, про що мрієте ви зараз. Перегляд відеоролика, зробленого учнями до 

уроку. 

Зараз ви мрієте про те, як виростете, закінчите школу, станете дорослими. Батьки 

ваші мріють про хороше майбутнє для своїх дітей. Людина мріє – значить живе.  

Спогади про Лесю засвідчують, що в дитинстві вона була мрійливою дівчинкою. 

Справді, адже в Колодяжному бігала в місячну ніч одна-однісінька в ліс, щоб 

побачити мавку. А бавлячись серед руїн Луцького замку, уявляла себе мужньою 

Жанною Д’Арк, а своїх товаришів – відважними лицарями.  

Які мрії були у Лесі Українки? Чи відрізнялися вони чимось від мрій сучасних 

людей? Про це ми дізнаємося з поезії Лесі Українки, яка так і називається - «Мрії».  

Робота з текстом поезії «Мрії»  

4. Виразне читання поезії вчителем з відео- і музичним супроводом 

YouTube (Див. Додаток до уроку 2) 

- Б е с і д а:  

 Чи сподобався вам вірш? 

  Що вас зворушило або вразило?  

 Чи розумієте ви ліричну героїню, її душевний стан, мрії, наміри? 

 

- Читання поезії учнями ланцюжком 

- Словникова робота  

Стяг – полотнище одного або кількох кольорів.  

Вежа – висока і вузька, переважно з каменю, архітектурна споруда, що будується 

окремо або становить частину будівлі.  

Лицар – 1) Самовідданий захисник когось або чого-небудь. 2) Вихований, 

витончено чемний чоловік.  
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Готика – художній стиль, що панував у мистецтві країн Західної Європи у XII- 

XVст. і знайшов найбільш яскраве відображення в архітектурі. Характерними 

рисами цього стилю є стрілчасті склепіння споруд, що підкреслювало їх висоту, 

декоративне оформлення різьбленням стін та прикрашення їх скульптурами; 

використання на вікнах вітражів.  

Робота в парах. Виразне читання  

 

- Інтерактивна вправа «Займи позицію»  

 Чому, на вашу думку, героїню твору приваблював переможений лицар, який 

говорив: «Убий, не здамся!»?  

 У чому, на ваш погляд, вбачає поетеса сенс життя людини, її призначення на Землі?  

 Як ви вважаєте, чи можуть здійснитися мрії, про які говорить Леся Українка в 

поезії? Чи можливі часи лицарства сьогодні? (Дискусія*. Усне малювання 

сучасного лицаря.) 

ІІІ. Рефлексія. Підсумок уроку  

Після цього уроку я зрозумів…  

Найбільше мене вразило на уроці…  

Я хочу більше дізнатися…  

Оцінювання. 

ІV. Домашнє завдання  

Розповісти членам своєї сім’ї про Лесю Українку.  

Чарівні й казкові часи середньовіччя — сміливі лицарі, красуні-королівни, 

величні палаци і злі дракони... Здається, життя тоді було безхмарним і надзвичайно 

цікавим... Пропоную вам кольоровими олівцями в зошиті зробити ілюстрації того, що 

викликає у вас найяскравіші асоціації із середніми віками.  

Намалювати ілюстрацію до поезії. 
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ДОДАТОК ДО УРОКУ 1 
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ДОДАТОК ДО УРОКУ 2 

 

 
 

 


