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Анотація.   У методичній розробці з’ясовано поняття «креолізований 

текст». Здійснено класифікацію креолізованих текстів, подано їх 

характеристику та описано методику використання в навчальному процесі. 

Вказано на зумовленість появи таких текстів віковими особливостями 

школярів, а також специфікою засвоєння нової інформації сучасними дітьми. 

Зроблено висновки про те, що креолізовані тексти є ефективним засобом, до 

якого можна звертатися на всіх етапах уроку, він допомагає зацікавити учнів 

читанням літератури, підвищує пізнавальний процес, читацьку активність, 

розвиває й активізує образне мислення, спонукає до  творчості, сприяє 

креативній діяльності як учителя, так і здобувачів освіти. Звернено увагу на 

те, що такий вид роботи дозволяє мотивувати учнів до читання особливо в 

період дистанційного та змішаного навчання. Представлено уроки, на яких 

було  використано різні види креолізованих текстів. 

 Ключові слова: креолізований текст, «кліпове» мислення, візуальна 

інформація, читацька активність, комікс, буктрейлер, постер, хмара слів. 
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ВСТУП 

 Протягом останнього часу багато дослідників звертають увагу на 

поширення такого явища, як «кліпове» мислення (в англомовному просторі 

net-мислення). Поява цього поняття зумовлена тим, що людині доводиться 

обробляти більше інформації за меншу кількість часу [10]. На це звертають 

увагу й укладачі програми з української літератури для 5-9 класів, зазначаючи, 

що сучасні діти, які живуть в динамічному інформаційному світі, перебувають 

у полоні віртуального середовища, якому притаманна «кліповість», 

«клаптиковість», фрагментарність. Життя постає світом «коротких» 

повідомлень, швидкоплинних новин, і дитині непросто розібратися у 

великому інформаційному потоці [11].  

 Здобувачі освіти надають перевагу саме візуальній інформації, яку 

легше сприймати, ніж вербальну, а тим більше текстову. Така специфіка 

засвоєння інформації дітьми спонукає вчителя шукати нові способи подачі 

навчального матеріалу. Одним із них, вважаємо, може стати робота з 

креолізованим текстом, який допоможе візуалізувати навчальний матеріал із 

метою його максимального наближення відповідним вимогам «кліпового» 

сприйняття інформації учнями, перетворить процес навчання на цікавий і 

захоплюючий.  

 Тому, на нашу думку, є актуальним питання використання на уроках 

літератури креолізованих текстів, які мають здатність привертати увагу учня-

читача, а також стимулюють його пізнавальну діяльність. Це зумовило вибір 

теми нашого дослідження «Методика використання креолізованих текстів на 

уроках української літератури в 5-8 класах». 

Мета роботи – узагальнити інформацію про креолізовані тексти і  

методику їх використання на уроках української літератури в 5-8 класах.  

Для реалізації цієї мети необхідно вирішити наступні завдання:  

1. Дослідити питання використання креолізованого тексту на уроках 

української літератури та систематизувати інформацію. 

2. Здійснити класифікацію різновидів таких текстів, з’ясувати їх функції.  
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3. Визначити  роль креолізованих текстів у літературній освіті сучасних учнів. 

3. Розробити уроки з використанням різних видів креолізованих текстів. 

 Очікувані результати 

1. Нестандартний сучасний спосіб, що здатний популяризувати  книжки та 

читання, особливо серед учнів 5-8 класів, які добре сприймають креолізовані 

тексти. 

2. Використання таких текстів полегшить процес засвоєння інформації 

шляхом її візуалізації. 

3. Використання креолізованих текстів має забезпечити сучасний рівень 

наочності та науковості;  розвивати навички самостійної пошукової та 

дослідницької діяльності учнів;  розвивати партнерські стосунки «учитель-

учень»; підвищувати пізнавальний інтерес до предмета;  створювати 

«ситуацію успіху» для кожного учня;  підвищити ріст успішності, «оживити» 

навчальний процес.  

4. Системне застосування креолізованого тексту значно підвищить рівень 

літературної освіти школярів; здатне відповіти на виклики часу в період 

дистанційного та змішаного навчання. 
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РОЗДІЛ 1.  

КРЕОЛІЗОВАНІ ТЕКСТИ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ЧИТАЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

1.1. Креолізований текст та його різновиди 

  

 Сучасна методична наука засвідчує, що креолізовані тексти набувають 

більшого поширення в спілкуванні та є одним із найбільш успішних його 

засобів. 

 У сучасній практиці креолізованими вважаються насамперед тексти, які 

поєднують вербальні й візуальні компоненти [7]. На думку О. Ісаєвої, 

креолізовані тексти – це складне текстове утворення, що поєднує вербальні та 

невербальні елементи. Разом вони впливають на читача, створюючи комплекс 

образів, які супроводжують зміст прочитаного [8]. Такі тексти здатні 

передавати великий обсяг інформації в достатньо лаконічній формі, вони 

забезпечують привернення уваги читача до інформації, стимулюють його 

пізнавальну діяльність. Візуальні елементи дозволяють передати авторську 

оцінку подій, доповнити й підкреслити вираження головної думки, адже 

зображення в повній мірі беруть участь у композиції тексту. З-посеред ряду 

функцій зображення можна виділити інформаційно-ілюстративну, яка 

допомагає повідомленню бути достовірним, та експресивну, що забезпечує 

привернення уваги й передачі емоційної оцінки змісту. 

 Для класифікації креолізованих текстів, які можна запропонувати учням 

на уроках української літератури, ми скористаємося системою, 

запропонованою О. Ісаєвою, доктором педагогічних наук, професором. 

Науковець називає такі різновиди креолізованих текстів, як комікси, 

буктрейлери, постери, буклети, фотоколажі, скрапбукінг, дудли, кардмейкінг 

[8]. 
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Комікси – жанр, що  об’єднує літературу та образотворче мистецтво,  

представляє собою історії в малюнках. Комікси користуються інтересом у 

школярів різного віку.  За допомогою такого креолізованого тексту, що є 

синтезом  як образотворчого мистецтва, так і літературного явища, 

представлено різноманітні твори художньої літератури (пригоди і романтика, 

фантастика і  твори на історичну тематику). 

Буктрейлер – відеоролик рекламного характеру про книгу, метою якого 

є популяризація   певного твору. 

Мотиватор на літературну тему – зображення позитивного змісту, 

спрямоване  на створення мотивації у прочитанні певного художнього твору. 

Постер на літературну тему – художньо оформлений плакат, що 

рекламує певний твір чи письменника. 

Буклет або брошура, що містить текстову та графічну інформацію про 

певну книгу або творчість письменника.  

Фотоколаж на літературну тему з метою популяризації конкретного 

художнього твору або творчості певного письменника.  

Логотип – оригінальне графічне зображення, що пов’язується з 

конкретною темою або явищем на літературну тему. 

«Дуддл» – заставка для ГУГЛа, присвячена художньому твору або 

письменнику. 

Скрапбукінг (від англ. scraps – дрібні папірчики, записочки, білетики та 

book – книжка) – це оформлення фотографій, різноманітних вирізок у 

сторінки та альбоми. Як відомо, укладання таких альбомів на різноманітні 

теми притаманне багатьом сучасним дівчатам-підліткам. А отже, це може 

використати і учитель літератури, запропонувавши школярам створити 

скрапбукінг, присвячений якомусь літературному твору або творчості 

письменника. 

Кардмейкінг (від англ. card – листівка та making – робити)  – це 

створення листівок ручної роботи. Останнім часом цей вид творчої діяльності 

дизайнерського характеру  став хобі достатньо великої кількості молодих 
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людей (переважно дівчат). Тематика таких листівок може бути різноманітною, 

зокрема і літературною.   

Ще одним різновидом креолізованого тексту, на нашу думку, можна 

вважати хмару слів (хмару тегів, або зважений список) – це візуальне 

відтворення списку слів, категорій, міток чи ярликів на єдиному спільному 

зображенні. За допомогою хмари слів можна візуалізувати термінологію з 

певної теми у більш наочний спосіб. Це сприяє швидкому запам’ятовуванню 

інформації. У «хмару» можна зашифрувати тему уроку; у ній можна 

запропонувати дітям прочитати головне питання, на яке необхідно протягом 

уроку знайти відповідь; упізнати твір за текстом; зробити «хмарку» підказок 

до художнього твору чи оглядової теми; повторити основні поняття теми, що 

вивчається; створити «хмару слів»-художніх засобів, «хмару»-загадку,  

«хмару»-прислів’я.  

 Креолізовані тексти є ефективним засобом, який допомагає зацікавити 

учнів читанням літератури, підвищує пізнавальний процес, читацьку 

активність, розвиває й активізує образне мислення, сприяє творчій співпраці 

учителя й учнів. 

 

1. 2. Креолізований текст і вікові особливості здобувачів освіти 

  

Відомо, що за допомогою зору дитина сприймає більшу частину  

інформації. Отже, важливою передумовою засвоєння навчального матеріалу є 

наочність.  

Перевагами візуалізації вважать зручність, доступність і легкість 

використання в поданні навчальної інформації, її розвивальну роль у 

підтримці психічних процесів учнів у ході виконання навчальних дій. 

Науковці стверджують, що візуалізація дозволяє актуалізувати різні форми 

мислення (наочно-дієве, образне, асоціативне), доповнює й розвиває слухове 

сприйняття у вербальному навчанні, активізує різні види пам'яті (словесно-
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логічну, наочно-образну, емоційну), спираючись на психолого-вікові 

особливості учня-реципієнта [6, с. 19]. 

Саме урахування психологічних особливостей підлітка зумовлює 

звернення до технологій візуальної інформації. Однією з новітніх технологій 

візуалізації, яка зараз активно поширюється в практиці шкільного навчання, є 

креолізовані тексти. 

Наприклад, комікс дозволяє відтворити максимальну кількість 

інформації в наочному, візуальному образі, дозволяє розставити необхідні 

акценти в сприйнятті образа, події, явища та сфокусувати увагу дитини на 

головному. Це пов’язано з тим, що емоційно забарвлена інформація, яку 

отримує школяр зі сторінок коміксу, є легкою для засвоєння. Зображена в 

коміксі динаміка образів і подій зацікавлює дитину. 

Буктрейлер також є медіаресурсом, що покликаний привабити читача. 

Оскільки буктрейлер передбачає яскраву розповідь-презентацію про книжку, 

то в його основі лежить інтрига. Тому, з одного боку, освітній буктрейлер має 

на меті зацікавити книжкою, а, з іншого – підвищити читацьку активність, 

спонукаючи до читання цієї книжки. Тим самим освітній буктрейлер 

передбачає формування таких компетентностей, як літературознавчі й 

інформаційно-комунікаційні, адже набуті знання використовуються на 

практиці [1, с. 40]. 

Залучення візуальних елементів дозволяє створити чітке уявлення про 

прочитаний текст, створює відповідний настрій, викликає емоції, адже учневі 

зрозумілі ситуації, а також знайомі почуття і вчинки зображених персонажів. 

Взаємодія вербальних і візуальних засобів допомагає розуміти текст, успішно 

впливаючи на його сприйняття.  

Подібні завдання дають змогу учням краще запам’ятати і проаналізувати 

текст твору, який вони прочитали, виділити основні думки, розвивають в них 

самостійність пошукової і дослідницької роботи та підвищують інтерес до 

предмету 
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РОЗДІЛ 2  

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ КРЕОЛІЗОВАНИХ ТЕКСТІВ НА 

УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 5-8 КЛАСАХ  

 

2.1. Використання креолізованих текстів на сучасному уроці української 

літератури 

 

Програма з української літератури для 5-9 класів спрямована на 

утвердження серед школярів культури читання, яке має стати  важливим 

елементом їхнього повсякденного життя. Саме тому одним із завдань 

предмета «Українська література» є поглиблення інтересу до читання, 

розвиток відтворювальної  і творчої уяви та творчих здібностей[11, с.8]. А для 

цього програма має бути захопливою, відповідати очікуванням сучасних 

дітей.  

Усім відомо, що сучасних здобувачів освіти досить складно зацікавити 

читанням, особливо творами із шкільної програми. Нове покоління живе в 

медіапросторі, має широкі можливості для здобуття інформації, орієнтується в 

комп'ютері легше, аніж у текстовому форматі, перебуває під впливом 

інтернету, часто віддаючи перевагу віртуальному спілкуванню, а відтак 

споглядає навколишній світ через розмаїття візуальних образів.  

У час активного переосмислення способів донесення літератури до 

учнів учителеві варто було б звернути увагу на формат коміксу, аби мати 

змогу формувати зацікавленого, постійного читача. Комікси – це жанр, що 

об’єднує літературу та образотворче мистецтво, це історії в малюнках. За 

допомогою такого креолізованого тексту, що є синтезом як образотворчого 

мистецтва, так і літературного явища, представлено різноманітні твори 

художньої літератури (пригоди й романтика, фантастика й твори на історичну 

тематику) [8].  
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Креолізовані тексти цікаві тим, що їхнє впровадження в педагогічний 

процес ефективний на всіх етапах уроку. Так, учитель В. Колосова пропонує 

використовувати комікси під час етапу актуалізації опорних знань учнів. 

Таким чином перевірка змісту прочитаного твору відійде від звичайного 

переказу або фронтального опитування. Педагог пропонує часткове створення 

коміксу за поданим початком та деякими вже наявними елементами. Такий 

вид роботи допомагає розвивати логічне мислення, монологічне мовлення, 

пам’ять, навички малювання.  

Під час формування практичних умінь та навичок комікси доречно 

створювати після прочитання та обговорення змісту твору. Обов’язковим 

видом роботи після створення коміксу має бути обговорення результату. 

Результатом роботи школярів над коміксом стають створені та закріплені у 

свідомості учнів літературні образи, які можна віднести до одного із видів 

творчої уяви [9].  

Працюючи над створенням коміксу, дитина не тільки буде покращувати 

вміння малювати, але ще й навчиться виділяти найголовніше в події, явищі, а 

також удосконалить уміння аналізувати, поділяти текст на епізоди. Комікс 

здатний зробити процес навчання осмисленим, а отже, ефективним. Дитина, 

яка знає, що таке комікс, уміє його читати й малювати, не просто механічно 

заучує, а прагне зрозуміти сутність, самостійно здобуває знання. 

Використання коміксів значно активізує інтелектуальну активність школярів. 

Сучасний урок української літератури покликаний зацікавити учня-

читача, викликати в нього бажання самостійно прочитати художній твір. Цю 

функцію може виконати такий різновид креолізованих текстів, як буктрейлер.  

Буктрейлер – відеоролик рекламного характеру про книгу, метою якого є 

популяризація певного твору. Мотивацій у виборі книг для створення 

буктрейлера може бути безліч. Це реклама нових книг, просування книг-

ювілярів, створення буктрейлерів, приурочених до дат і подій [8]. 

Буктрейлери можуть бути: 

-  розповідні (фактографічні) – презентують основу сюжету твору; 
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- атмосферні (емоційно-чуттєві) – передають основний настрій книги та 

очікувані читацькі емоції; 

-  концептуальні (ідейні) – транслюють ключові ідеї й загальну змістову 

спрямованість тексту.  

Це реклама нових книг, просування книг-ювілярів, створення 

буктрейлерів, приурочених до дат і подій [8]. 

Учитель може запропонувати учням створити буктрейлер індивідуально 

або розробити спільний проект командою. Створення буктрейлеру в межах 

навчального процесу, з одного боку, популяризує прочитання книги, а з 

іншого – дозволяє реалізувати творчі здібності школярів. 

Також прорекламувати художній твір можна за допомогою мотиватора 

на літературну тему (художньо оформлений плакат, що рекламує певний твір 

чи письменника), буклета чи брошури, що містить текстову та графічну 

інформацію про певну книгу або творчість письменника), або фотоколажа на 

літературну тему, мета якого популяризація конкретного художнього твору 

або творчості певного письменника [8]. Аналогічно можна використати і 

скрапбукінг (від англ. scraps – дрібні папірчики, записочки, білетики та book – 

книжка) – це оформлення фотографій, різноманітних вирізок у сторінки та 

альбоми чи кардмейкінг (від англ. card – листівка та making – робити) – це 

створення листівок ручної роботи. Вони можуть презентувати як конкретний 

літературний твір, так і творчість певного письменника. Ці види 

креолізованих текстів допомагають розкрити сенс виучуваної теми. Сторінки 

такого альбому зазвичай оформлюють за певними розділами, художніми 

напрямками тощо. Створити скрапбукінг чи кардмейкінг можна власноруч або 

за допомогою програм на комп’ютері [8].  

Досить часто учителі використовують на уроках літературн логотип 

(оригінальне графічне зображення, що пов’язуються з конкретною темою), 

дуддл (заставка для Google) й плейкасти (інтерактивних листівок, які 

поєднують в собі слово, картинку й музику) [8].  
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Оригінальні навчальні матеріали вчитель може підготувати напередодні 

уроку або ж запропонувати учням створити власні, враховуючи індивідуальні 

вподобання школярів. Такий вид самостійної роботи школярів, який 

складається з перетворення текстової інформації в креолізований текст, 

допоможе  продемонструвати їм свої розумові й творчі здібності, надасть 

можливість сформувати світогляд та розширить горизонти читання. 

Таким чином, сучасне життя ставить перед вчителем різні виклики, і він 

має реагувати на них, бути конкуретно здатним у сучасному інформаційному 

просторі. Для того, щоб активізувати читацьку діяльність учнів та забезпечити 

ефективне сприйняття навчального матеріалу, учитель має впроваджувати 

нові та цікаві форми й прийоми роботи. А креолізовані тексти (комікс, 

буктрейлер, постер на літературну тощо) можуть стати такою інновацією.   

Саме використання креолізованих текстів у навчальному процесі сприяє 

активізації інтелектуальної й творчої активності школярів, розширює 

можливості для аналізу та інтерпретації тексту. При цьому акцент у 

пізнавальному процесі переноситься з пасивного на активне сприйняття 

навчального матеріалу.   

Навчальний матеріал, представлений у вигляді креолізованого тексту, 

стає зручним у користуванні під час навчального процесу. Він поєднує в собі 

текстовий компонент та художню графіку, що впливає на різноманітні 

сигнальні системи дітей. Використання сучасних технологій візуалізації в 

навчальному процесі дає змогу ефективно утримувати увагу учнів на 

ключових моментах навчального матеріалу, відкриває нові перспективи для 

реалізації провідних дидактичних принципів у навчанні та створює 

передумови для підвищення якості й результативності навчання. Водночас 

візуалізація є потужним дидактичним інструментом, що потребує методично 

правильного використання.   

Варто зазначити, що креолізований текст не може замінити класичні 

методи навчання, але принаймні такий спосіб донесення навчального 

матеріалу – через креолізований текст – сприяє тому, що візуалізація 
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стимулює в учня осмислення, узагальнення, уточнення сприйманих образів, 

забезпечує повноту і цілісність їх сприйняття. 

 

 

2.2. Урок 1. І. Франко. «Фарбований Лис». 

 

Тема: І. Франко. «Фарбований Лис». Образ Лиса, риси його характеру. 

Мета: ознайомити учнів із головними та другорядними персонажами казки, 

навчити характеризувати героїв твору, визначати риси характеру; 

удосконалювати навички виразного читання і розуміння тексту; розвивати 

пам’ять, увагу, спостережливість; сприяти усвідомленню позитивного 

ставлення до доброго та осмисленню негативних рис – лицемірства, 

зазнайства, хвалькуватості; виховувати культуру мовлення. 

Тип уроку: формування вмінь і навичок. 

Обладнання: проєктор, мультимедійна презентація, ілюстративний матеріал, 

картки, підручник. 

Методи, прийоми і форми роботи: випереджувальне індивідуальне завдання, 

словникова робота, виразне читання, робота в парах, гра, складання 

інформаційного грона, методи «Займи позицію», «Мікрофон»,  

Перебіг уроку 

І. Мотивація навчальної діяльності. 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

1. Бліц-опитування 

1. Що таке казка? 

2. Які є види казок? 

3. Пригадайте особливості побудови казок. 

4. Що таке літературна казка?  

5. Укажіть, чим літературна казка відрізняється від народної. 

6. Хто написав казку «Фарбований Лис»? Що вам відомо про автора твору? 

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку. 
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ІV. Опрацювання навчального матеріалу. 

1. Робота в парах. 

Розставити картки з назвами епізодів твору  у відповідності до розвитку 

дії. 

 Лис на торговиці 

 Хизування Лиса перед товаришами 

 У діжці з фарбою 

 Страшний синій звір 

 Цар Остромисл 

 Лисове царювання 

 Свято на честь роковин 

 Помста звірів 

2. Випереджувальне завдання. 

 Демонстрація учнями створених удома коміксів за мотивами казки 

«Фарбований Лис» [Додатки А, Б, В]. Учні знаходять у тексті та виразно 

читають епізоди, зображені на малюнках, коментують дії персонажів твору.  

3. Перегляд мультфільму за мотивами казки І. Франка. 

 - Що спільне і відмінне у  казці та мультфільмі? 

 - А яким ви уявляли Лиса?  

4. Визначення теми та ідеї твору.  

Записати до зошитів. 

 Тема – зображення пригод та нечесного способу життя хитрого Лиса, 

який постраждав через власний обман. 

Ідея – засудження обману, корисливості, зарозумілості, хитрості людей, 

схожих на Лиса Микиту. 

5. Словникова робота. 

 Корисливість – дії заради власної вигоди. 

 Зарозумілість – поведінка гордовитої, самовпевненої людини, яка 

вважає себе кращою за інших. 
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6. Визначення головних і другорядних героїв твору. 

 У творах художньої літератури діють герої. Їх може бути більше або 

менше, але про одного чи двох розповідається докладніше. 

- Яка різниця між головними та другорядними героями твору? 

- З якими лісовими мешканцями ми знайомилися в казці? 

- Які з них є головними, а які – другорядними? 

 

7. Гра «Упізнай героя». 

 За наведеними на слайдах презентації рядками з казки І. Франка 

«Фарбований Лис»  визначити, кого з героїв вони стосуються чи 

характеризують. Назвати, хто з персонажів є головним, а хто – другорядними. 

 «Фарбував будинки, паркани та садові лави. Завтра мав фарбувати 

якийсь великий паркан і відразу розвів собі пів діжі фарби та й поставив 

її в кутку на подвір’ї, щоб мати на завтра готову». (Маляр) 

 «Серце в бідолахи билося сильно, голод крутив кишки, запах олії душив 

його, але що було робити?» (Лис Микита) 

 «Ще вчора був добрим знайомим нашого Микити, але тепер, побачивши 

нечуваного синього звіра … аж завив з переляку, а отямившись, почав 

утікати – ледве хлипає». (Вовк) 

 «У народних вбраннях задзвякотіли тоненькими тенорами, то цар не міг 

втриматися». (Молоді лисички) 

 «Ревли басом, аж дуби тряслися». (Ведмеді) 

 «Витягали соло аж вуха в’янули» (Вовки) 

8. Складання інформаційного грона «Образ Лиса Микити та риси його 

характеру». 

 Робота в парах. Учні заходять у тексті інформацію про Лиса Микиту і 

розподіляють її за таблицею. Одні  добирають прикметники, які 

характеризують Лиса, інші –  дієслова, які теж характеризують Микиту. 

Орієнтовне виконання 
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Лис Микита Хитрий-прехитрий 

Страшенно гордий 

Сміливіший 

Вигадливіший 

Спритніший злодій 

Дивний і страшний звір 

Синій-синій, з препоганим запахом 

Покритий не то лускою, не то 

якимись колючими гудзами, не то 

їжаковими колючками 

 

Лис Микита Глузував з мисливців 

Оминав усі пастки 

Остерігався товаришів 

Ніколи не вертав з полювання з 

порожніми руками 

Полюбляв вихвалятись 

Вважав, що для нього немає нічого 

неможливого 

Обманював лісових мешканців 

Ставився зверхньо до інших 

 

9. «Займи позицію». 

 - Як ви вважаєте: Лис Микита справді добрим і справедливим царем? 

V. Рефлексійно-оцінювальний етап. 

1. «Мікрофон». 

- Чого навчає нас казка «Фарбований Лис»? 

- Проти яких людських вад спрямовано цей твір?. 

VІ. Домашнє завдання. 
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Дібрати прислів’я та приказки, що характеризуть героїв твору.  

 

 

 

2.3. Урок 2. В. Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон». 

 

Тема: В. Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон». Різні життєві позиції царя 

Плаксія і Лоскотона (песимістична й оптимістична). Казкова історія і сучасне 

життя. 

Мета: продовжити опрацювання ідейно-художнього змісту літературної казки 

В. Симоненка, розвивати вміння учнів працювати в групах та самостійно; 

логічне мислення, творчу уяву, усне та писемне мовлення 

Тип уроку: формування вмінь і навичок. 

Обладнання: проєктор, мультимедійна презентація, ілюстрації до твору, 

комікси, хмаринка слів. 

Методи, прийоми і форми роботи: бесіда, проблемне питання, словникова 

робота, літературна вікторина, робота в парах, методи «Займи позицію», 

«Мікрофон», «Незакінчене речення». 

Перебіг уроку 

І. Мотивація навчальної діяльності. 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

1. Словникова робота 

1. Як називається та людина, яка вірить у краще майбутнє? (Оптиміст.) 

Оптимізм (фр. – найкращий) – віра в краще майбутнє. 

2. Доберіть антонім до слова «оптимізм». 

3. Що означає слово «песимізм»? 

Песимізм (лат. – найгірший) – зневіра в майбутньому. 
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Оптимісти – це  люди з позитивним ставленням до навколишньої 

дійсності і до життя в цілому. Песимісти – це люди, які все життя плачуть і 

стогнуть, самостійно створюючи собі проблеми. 

2. Проблемне питання. 

- Кого у світі більше: оптимістів чи песимістів? 

- А в якому творі головними героями є такі протилежні постаті? 

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку. 

Ми продовжуємо роботу над змістом казки В. Симоненка «Цар Плаксій 

та Лоскотон».  На уроці будемо характеризувати дійових осіб твору, 

визначати риси характеру, аналізувати поведінку, порівнювати їхні життєві 

позиції.  

ІV. Опрацювання навчального матеріалу. 

1. «Так» - «ні». 

Необхідно підтвердити або спростувати твердження.   

1. Автор твору «Цар плаксій та Лоскотон» Іван Франко? (Ні)  

2. «Цар Плаксій та Лоскотон» - це казка? (Так) 

3. Плаксій - цар країни  Сльозолий? (Так) 

4. У Лоскотона була біла борода? (Ні) 

5. Плакота - найстарша дочка Плаксія? (Ні) 

6. У торбині Лоскотон носив сміх? (Так) 

7. Плаксій любив пити сльози дітей? (Так) 

8. Капітан Макака - найкращий друг Лоскотона? (Ні) 

9. У Плаксія було 4 синів? (Ні) 

10. Чи боявся Плаксій Лоскотона? (Так) 

11. Капітан Макака з'їв себе наприкінці твору? (Так)                

2. Робота з хмаринкою слів [Додаток Ї]. 

  Виписати імена героїв твору. 

3. Бесіда. 
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1. Який спосіб життя вели дійові особи казки? 

2. Чи імена персонажів твору відповідають їхній поведінці? 

3. Чи можемо ми їх розділити на групи? Як саме? За якими ознаками? 

4. «Упізнай героїв». Літературна вікторина. 

1. Сміятись і радіти 

У моєму царстві – ні! 

Хто всміхнеться – в часі тім 

Я того негайно з’їм.  

2. Тільки де він появлявся, 

Зразу плач там припинявся, 

І приходив до усіх 

Голосний та щирий сміх. 

3. Так хотілося йому 

Царським зятем стати, 

Що ні разу в ту зиму 

Не лягав він спати. 

Все ходив, усе він слухав 

І нарешті все рознюхав. 

4. Щоб звільнити  із темниці 

Лоскотона на віки, 

Рознесли всі перепони, 

Гнули грати, мов прути. 

5. Так сміялись-реготали, 

Що штани з них поспадали – 

Тож всі троє без штанів 

До чужих втекли країв. 

5. Робота з коміксами, створеними учнями за мотивами казки [Додаток Г]. 

1. Назвіть головних героїв твору 
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2. Які між ними стосунки? 

6. Характеристика образів головних героїв твору. Відповіді на питання. 

Плаксій 

o Про що нам говорить ім’я героя? 

o Що ви можете сказати щодо зовнішності царя? Зачитайте 

портрет. 

o Які були порядки в країні Сльозолий? Чим займалися рідні та 

підлеглі Плаксія? 

o За які вчинки забіяки-сльозівці хапали людей? 

o Чи любив свою країну та її жителів цар Плаксій?  

o Як ставились до нього звичайні люди? 

o Чому ж так важливо було для царя, щоб день при дні плакали в 

країні діти?  

o Чому Плаксій боявся Лоскотона?  

o Чим ви можете пояснити поразку Плаксія наприкінці казки? 

o Чи має  Плаксій які-небудь чесноти? 

o Що відчуває автор, на ваш погляд, до цього героя? Чи підтри-

мує його? 

Лоскотон 

o Зачитайте опис дядька Лоскотона. 

o Чи любив свою країну і її жителів Лоскотон? Знайдіть 

підтвердження своєї відповіді у тексті твору. 

o Чому Лоскотон був проти сліз? 

o Як люди ставилися до Лоскотона? 

o Чому слуги Плаксія ніяк не могли впіймати Лоскотона? 

o Чи мали рацію люди, коли переховували Лоскотона, ризикуючи 

особистою волею? 

o Хто звільнив Лоскотона? 

o Що, на вашу думку, вплинуло на баження людей звільнити 

Лоскотона з в’язниці та підтримати його боротьбу проти царя?  



22 
 

o А чи прийшли б вони на допомогу цареві? Чому? 

o Чому веселий Лоскотон «носить дітям сміх у розмальованій 

торбині»? Хто ще з казкових героїв приносить малечі 

подарунки у торбині? Про що це свідчить? (Про гостинність.) 

o Як ставиться автор до своїх героїв? 

7. Слово вчителя. 

Можна зробити висновок, що автор симпатизує Лоскотону, бо описує 

його більш детально та позитивно. Лоскотон прагне панування сміху, бо для 

нього він — шлях до щастя та добробуту, його він зичить усім мешканцям 

країни, тому робить усе, щоб люди сміялись, а не плакали. А Плаксія автор 

характеризує як жорстокого та безкомпромісного тирана, якому подобається 

мучити дітей та підлеглих, він і чути не хоче про альтернативу своїй владі 

(змінити сльози на сміх), тому нещадно бореться з Лоскотоном. 

8. Робота в парах. Назвати і записати риси характеру кожного з персонажів.  

Характеристика  царя Плаксія 

Володар Плаксограда; 

Жадібний і підступний; 

Ледар, марнотрат; 

Жорстокий, улесливий; 

Гнобитель, тиран; 

Любитель дитячих сліз; 

Ненавидить Лоскотона і простий люд; 

Боязливий, хитрий, хвастливий. 

Характеристика  дядька Лоскотона 

Щирий і добрий; 

Шанобливий і поважний; 

Відвертий, пошановувач сміху; 

Безкорисливий, незаможний; 

Любить дітей, простий люд; 
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Справедливий, мужній; 

Дружелюбний, волелюбний. 

9. Проблемне питання. 

 Чи можна сказати, що щось об’єднує двох головних героїв казки? 

Де вони проживають? 

Хоч Плаксій та Лоскотон постаті і протилежні, але їх об’єднує одне 

поняття: вони є кожен для свого оточення ким? Звісно ж, лідерами. Але 

лідерами з різними характерами: один – добрий, веселий, щедрий, ним 

захоплюється автор, а інший викликає співчуття, тому, що він не уявляє свого 

життя без сліз. А плаксивість хіба може бути сенсом життя? І тому гине цар 

Плаксій, тому добро перемагає, тому виграє оптимізм. 

Отже,  спільне між   Плаксієм і Лоскотоном – Плаксоград і те, що вони 

лідери для свого оточення.      

10. «Займи позицію».   

1. Чи справедливо вчинив Лоскотон із Плаксієм? Чи шкода вам 

Плаксія? 

  2. Тим, хто плаче, треба допомагати? 

11. Слово вчителя. 

А тепер перенесімося із далекої країни Сльозолий у наше сьогодення, 

повернімося до проблемного питання, яке ви отримали на початку уроку, і 

визначимося, яку  життєву позицію радить  обрати нам автор – оптимістичну 

чи песимістичну?  

12. «Мікрофон». 

1. Серед людей, які вас оточують, ви зустрічали більше «плаксіїв» чи 

«лоскотонів»?  

2. Отже, кого у світі більше: оптимістів чи песимістів? 

V. Рефлексійно-оцінювальний етап. 

1. «Незакінчене речення» 

 Мені ця казка сподобалась тим, що… 
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 Із дійових осіб казки мені найбільше запамʼятався… 

 Оптимістом у казці є… 

 Песимістом у творі показано… 

 Я хотів би бути схожим на… 

 Ця казка нас навчає… 

VІ. Домашнє завдання. 

Написати лист одному з героїв казки. 

 

2.4. Урок 3.  

Тема: Мрія і дійсність, романтичне у повісті В. Нестайка «Тореадори з 

Васюківки». 

Мета: продовжити роботу над змістом твору, вчити правильно висловлювати 

власні думки, удосконалювати вміння і навички виразного читання; розвивати 

вміння і навички переказування, коментування подій та вчинків героїв; 

виховувати позитивні риси характеру 

Тип уроку: формування вмінь і навичок. 

Обладнання: проєктор, мультимедійна презентація, кінофільм, 

ілюстративний матеріал, комікси, хмаринка слів, картки. 

Методи, прийоми і форми роботи: вікторина,  гра «Ключове слово», 

випереджувальне завдання, проблемне питання, робота в групах, метод 

«Мікрофон» 

Перебіг уроку 

Святе діло – дружба. Той, хто на все життя збереже друга дитинства, той 

щасливий. Бо найбільша ти людина, коли щось робить для друга! 

В. Нестайко 

І. Актуалізація знань. 

1. Вікторина   «Так чи ні» (слайд). 

1. Хлопці хотіли прорити метро під  клунею. (Ні, під свинарником) 

2. За проїзд у метро хлопці збиралися брати п’ять копійок з учительки 

української мови. (Ні, математики) 
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3. Дідусь у покарання примусив хлопців закопувати метро назад. (Так) 

4. Зробити підводний човен хлопці вирішили з плоскодонки. (Так) 

5. Щоб витягти цуценя з криниці, хлопці принесли мотузку з дому. (Ні, 

відв’язали козу) 

6. Кандидатура корови Маньки  не підійшла на тореадорський бій, бо вона  

була  з одним рогом. (Так) 

7. Хлопці шукали порятунку від Контрибуції в калабані. (Так) 

8. Павлусь дружив з Явою ще з першого класу. (Ні, з 4) 

9. Сестра Яви не вимовляла літеру «Л». (Ні, «Р»)  

10.  До Яви під час хвороби прийша медичка. (Так) 

11.  Ява з Яришкою найчастіше сварилися через велосипед. (Так) 

12.  Думаючи, що вмирає, Ява подарував Яришці свій магнітофон. (Ні) 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

1. «Мікрофон». 

 Чи любите ви мріяти? 

 Про що мрієте найчастіше? 

 Чи завжди ваші мрії збуваються? Що треба зробити, щоб вони збулися? 

2. Слово вчителя. 

Людина схильна мріяти. Ми мріємо про своє майбутнє і про те, що 

бажане, але недосяжне зараз… Прагнути чогось хорошого завжди приємно і 

корисно, бо виникає відчуття, ніби ти напівдорозі до щастя.  

3. Перегляд кінофільму.  

 Чи завжди здійснюються бажання Яви та Павлуші? 

 Тож здійснюються бажане? (Не завжди.) 

 Чи засмучуються хлопці? (Хлопці сповнені оптимізму і наснаги на 

подальші вигадки і пригоди.) 

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку. 

ІV. Опрацювання навчального матеріалу. 
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1. Випереджувальне завдання. 

  Демонстрація учнями створених удома коміксів за мотивами повісті 

«Тореадори з Васюківки» [Додатки Ґ, Д, Е, Є, И, Ж,З]. Учні знаходять у тексті 

та виразно читають епізоди, зображені на малюнках, коментують дії 

персонажів твору.  

2. Робота в групах.  

Аналіз окремих епізодів 

І група  

1. Пригадайте, яка повість називається пригодницькою. 

2. Знайдіть у тексті рядки на підтвердження того, що це саме пригодницька 

повість. (Пригодницька повість - це твір, у якому зображені непередбачені, 

несподівані події, що трапляються з героями.) 

ІІ група 

1. Поєднайте слово із його лексичним значенням 

Тореадор - основний учасник бою биків. 

Клуня - будівля для зберігання сіна. 

Почовгав - пішов. 

Халепа - неприємність. 

Плескачів надавати - побити. 

Залопотіти п'ятами - втекти. 

Бугай - великий бик. 

Нафталін - таблетки для відлякування молі. 

Калабаня - невелике озерце. 

Заклякли - застигли. 

Плоскодонка - різновид човна. 

Цеберко - відро. 

2. Скласти сенкан про дружбу 

Перший рядок – тема (іменник). 

Другий – опис теми (два прикметники). 

Третій – називає дію, пов’язану з темою, складається з трьох дієслів. 
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Четвертий рядок – фраза, переважно з 4-х слів, висловлює ставлення до теми, 

почуття. 

Останній рядок – одне слово – синонім до слова(теми), ніби висновок вірша. 

ІІІ група 

1. Серед поданих прислів’їв обрати лише ті, що відносяться до дружби. 

1. Дерево міцне корінням, людина - друзями. 

2. Добре роби — добре й буде! 

3. Старий друг ліпше нових двох. 

4. Робота не вовк, в ліс не втече. 

5. Не взявшись за сокиру, хати не зробиш. 

6.Чоловік без друга, що їжа без солі. 

7. На добрій землі що не посієш, те й вродить. 

8. Дружба та братство - дорожче багатства. 

9. Що посіяв, те і вродить. 

10. Дружба - найбільший скарб. 

- Чому саме прислів’я про дружбу шукали? 

- Знайдіть і зачитайте за ролями фрагмент тексту, який підтверджує дружні 

стосунки між хлопцями і що хлопці підтримують один одного. 

ІV група 

1. Складіть характеристику, назвіть які риси були притаманні хлопчикам. 

2. Розв’яжіть задачу. Скільки важила льоха Манюня, якщо один пуд дорівнює 

16 кг. (16*5=80) 

3. Перевірка роботи груп. 

4. Гра «Ключове слово» 

Зараз ви на слайді бачите різні слова. Відновіть подію за ключовим 

словом. Перекажіть фрагмент, в якому йде мова про ці слова. 

Льоха - … (провалилася в саморобне метро). 

Озеро - … (названо Реневим на честь діда Варави). 

Плескачі - … (їх надавав Ява сестричці, а та його осоромила на все село). 

Пугутькало - … (випустили птаха сову й налякали лектора). 
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Дачник - … (перелякався бика й заліз на стовп). 

Килимок - … (тореадорський реманент, щоб дратувати бика). 

Калабаня- … (там опинилися хлопці, тікаючи від розгніваної корови). 

Підводний човен - … (його надумали зробити хлопці). 

Колодязь - … (туди спустився Ява за допомогою Павлуші й урятував цуценя). 

Коза - … (її відв’язали, щоб узяти мотузку опускатися в колодязь). 

Космонавти - … (так жартома уявляли себе хлопці, спускаючись за 

собаченям). 

Собаки - … (друзі знали всіх собак у своєму селі). 

V. Рефлексійно-оцінювальний етап. 

1. Розгляд хмаринки слів [Додаток І]. Висловіть свої думки про твір. 

2. Проблемне питання. 

- Якої думки ви дійшли щодо пригодницького твору? 

- Яку функцію він виконує – розважає чи повчає? Чого ж хотів 

навчити В. Нестайко юних читачів?  

VІ. Домашнє завдання. 

Написати лист до Яви та Павлуші.  

 

2.5. Урок 4. Марина Павленко. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду 

Кулаківських». 

Тема: Марина Павленко. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду 

Кулаківських». Роздуми про суть людського життя, моральний вибір кожного. 

Добро і зло в повісті, у сучасному світі та в людині. 

Мета: продовжити роботу над змісту твору, формувати вміння визначати 

сюжетні елементи, проблематику, добирати уривки з тексту для аргументації 

своєї позиції; розвивати навички аналізу епічного твору; формувати 

усвідомлену необхідність дотримуватися моральних принципів поведінки. 

Тип уроку: формування вмінь і навичок. 

Обладнання: проєктор, мультимедійна презентація, тексти повісті, 

буктрейлери до твору. 
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Методи, прийоми і форми роботи: бесіда, Google форма, дослідження, 

цитатний диктант, проблемне питання, методи «Мозковий штурм», 

«Незакінчене речення». 

Перебіг уроку 

І. Мотивація навчальної діяльності. 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

1. Перевірка домашнього завдання. 

 Цитатний диктант «Хто з героїв каже?» 

1.  «Немає коралів – не буде й весілля» (Сніжана). 

2. «Чотири п’ятдесят? Фігня! Для мене гроші – не проблема, ще й трошки 

«лівих» учора перепало» (Вадим). 

3. «О, моя тітка хоче саме таких(коралів). І що в них гарного? Коли справді 

надумає, то яку ціну казати?» (Сашко). 

4. «Он ми якої! Так, украв. Сорі, сорі, сорі! А тягне мене! Щось наче вело за 

тобою…» (Вадим). 

5. «Ще з часів польського короля моїм предкам – козакам, котрі розбитніші, 

вислужились, - жалувано! Ось і документи! Тут – усіхні! Пропадуть хіба 

разом зі мною!» (Міщенко). 

6. «Хто не хто, а це дівчатко і є моя прабабця Клава, тобі прапрапра! Сумна, 

бо не таланило їй. Це вона ті коралі десь узяла, ось тільки не вбирала ніколи» 

(бабуся Ліна). 

7. «Згубила моя мати невинну душу, стратила й хлопця» (бабуся з 

Відьминого озера). 

8. «Не могла(прийти до ворожки). Хоронила брата, застрелився ненароком – 

пояснила» (Франя). 

9. «Сьогодні по обіді Клава до ставка прийде шмаття полоскати. Налякай! 

Переляк на воді – найтяжчий. Від нього ніхто не відволодає» (Ворожка). 

10. «Як давно тебе не бачив! Щодня якогось букета приберігаю, а тебе немає» 

(Сашко). 
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11. «Хотів (переписати прізвище), а нащо? Тільки дочками Бог нагородив. 

Рано чи пізно заміж повискакують, навіть Ягід не стане» (дідусь Іван). 

12. «Мама до погреба нікого не допускає! Дуже боїться, аби на крутих східцях 

не розбилися. Це відколи тато на війні загинув, у неї такий переляк» 

(Катерина Семенові). 

2. Виконання завдань за Google формою. 

https://docs.google.com/forms/d/1KunO6OHFVskpAn3kMhJiG86foyumew4NjKtU

IlQU9GA/edit?usp=drive_web  

ІІІ. Повідомлення теми і мети уроку. 

ІV. Опрацювання навчального матеріалу. 

1. Проблемне питання. 

1. Що таке життя, як ви розумієте це слово? (відповіді учнів) 

2. У чому сенс життя? (відповіді учнів) 

2. Слово вчителя. 

  Для кожного сенс життя особливий, притаманний лише окремій особі. 

Він може полягати в красивому способі життя, великій кількості грошей, 

комфортно улаштованому майбутньому.  А для когось, може, навпаки, сенс 

життя полягає в постійному творчому пошуку нових технічних можливостей 

для всіх людей. Вони пишуть вірші, а може, й величезні романи, складають 

неповторну музику, пісні.  Є люди, які свій сенс життя бачать у створенні 

власної міцної та люблячої родини. Створити таку сім’ю дуже важливо, адже 

лише в ній виросте здорова й вихована дитина. 

Сенс життя — це важкий і дуже важливий вибір, кожен робить його по-

своєму, з огляду на свої індивідуальні можливості й здібності.  

3. Перегляд буктрейлерів, створених учнями до повісті М. Павленко  

[Додатки 1, 2, 3. 4]. 

4. Бесіда за прочитаним текстом. 

1. Що об’єднує три родини (Кулаківські, Міщенки, Вишні (Ягоди)? (час, 

місцевість, особисті стосунки.)  

2. Чому автор поєднав у різних часових просторах три родини?  

https://docs.google.com/forms/d/1KunO6OHFVskpAn3kMhJiG86foyumew4NjKtUIlQU9GA/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1KunO6OHFVskpAn3kMhJiG86foyumew4NjKtUIlQU9GA/edit?usp=drive_web
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3. Який гріх став поштовхом для сімейного прокляття Кулаківських?  

4. Чи справді можливе таке прокляття, чи можна пояснити такі події чимось 

іншим?  

5. Яку роль відіграли коралі в цій історії?  

6. Як, на вашу думку, впливає характер людини на майбутнє нащадків?  

7. Чи позбулася Вадимова родина сімейного прокляття? Доведіть свою думку. 

8. Чи відбулися зміни у душі Вадима Кулаківського? Доведіть свою думку.  

9. Чому в повісті-казки частково показане майбутнє головних героїв? Доведіть 

свою думку. 

4. Дослідження понять «людина», «дружба», «родина». 

 Як ви можете пояснити слово «людина»? (Вид живих організмів, що на 

сучасному етапі існування живого перебуває на найвищому щаблі 

розвитку.) 

 Якими характерними якостями повинна бути наділена справжня 

Людина? (Справжня людина має благородні риси характеру: 

ввічливість, порядність, вимогливість до себе й до інших, моральність, 

вміння жити серед інших людей.) 

 Як ви можете пояснити слово «дружба»? (Безкорисливі особисті 

взаємовідносини між людьми, засновані на довірі, щирості, взаємних 

симпатіях, спільних інтересах і захопленнях. Обов'язковими ознаками 

дружби є довіра і терплячість.) 

 Як ви можете пояснити слово «родина»? ( Група людей, що складається 

з чоловіка, жінки, дітей та інших близьких родичів, які живуть разом; 

сім'я. Рід, покоління кого-небудь.) 

 Хто з героїв повісті-казки є справжньою людиною? Доведіть свою 

думку. 

 Хто з героїв повісті-казки є справжнім другом? 

 Яка з родин є справжньою? Доведіть свою думку. 

 Так в чому сенс життя людини? (Бути справжньою людиною, справжнім 
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другом і мати справжню родину.) 

5. «Мозковий штурм». 

Визначення проблематики твору (записати в зошитах). 

 Переплетення минулого і сучасного. Проблема родовідної пам’яті. 

 Добро і злою 

 Проблема злочину і відповідальності за нього. 

 Проблема вірності у коханні. 

 Проблема щастя і нещастя. 

 Проблема збереження народної моралі, родинних цінностей. 

 Проблема батьків і дітей. 

V. Рефлексійно-оцінювальний етап. 

1. «Незакінчене речення» 

Сьогодні на уроці я дізнала(в)сь про… 

Я зрозумів(ла,) що… 

Що я встиг зробити на уроці? 

Що залишилося для мене невирішеним? 

VІ. Домашнє завдання. 

 Створити рекламу «Марина Павленко. «Русалонька із 7-В, або  

Прокляття роду Кулаківських»». 

2.6. Урок 5. В. Сосюра. «Любіть Україну!» 

Тема уроку: Володимир Сосюра. Коротко про поета. Патріотичний пафос 

вірша «Любіть Україну!».  

Мета уроку: ознайомити учнів з біографією письменника, допомогти 

усвідомити ідейно-художній зміст, значення поезії; формувати навички 

аналізу та виразного читання ліричного твору; розвивати пам'ять, образне 

мислення, уміння висловлювати свої думки, робити висновки; виховувати 

почуття патріотизму. 
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Очікувані результати: учні уміють виразно й осмислено  читати й 

аналізувати вірш «Любіть Україну!», знають, яка лірика є патріотичною; 

висловлюють судження про патріотизм, про активну позицію кожного. 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань. 

Обладнання: портрет письменника, проєктор, мультимедійна презентація, 

тексти твору, відеоролики, постер, ілюстрації, картки. 

Методи, прийоми і форми роботи: випереджувальне індивідуальне завдання, 

бесіда, метод проєктів, словникова робота, виразне читання, пошук-

дослідження, робота в парах, твір за метафорою, метод «Мікрофон». 

Любить свій край – це  значить все любити, 

У чім його святе ім'я живе. 

В. Сосюра 

Перебіг уроку 

І. Мотивація навчальної діяльності. 

 Що може бути природнішим за бажання людини щиро говорити про 

любов до Батьківщини, захищати власні гідність і честь? Українці виборювали 

це право не тільки протягом усієї своєї історії, а й у близький до нас час 

Революції Гідності. 

 Саме за незгасну любов до України В. Сосюрі судилося зазнати 

найбільше прикрощів, але жодні приписи чи вироки не змусили його зректися 

найдорожчого.  

В. Сосюра був народжений і покликаний життям для поезії, вона була 

для нього працею і відпочинком, його хлібом насущним і приносила творчу 

насолоду.  За своє життя він написав понад 60 книг, ніби проклав 60 крутих 

сходинок на високу гору. Довгий шлях поетових мандрів і відкриттів був 

далеко не гладким – зустрічалися на ньому і вибоїни, і гостре каміння. Проте 

мав Володимир Сосюра важливу рису натури: те, що йому боліло на серці, що 

викликало смуток і гнів, він ніколи не приховував у собі, усе виносив на суд 

людський. Така мужність дається не кожному.  
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Безліч творів поета присвячено патріотичній темі: протягом життя він 

повсякчас сповідався в любові та вірності рідній землі, яка починалася для 

нього в Третій Роті  на Донеччині, а потім увібрала весь український світ.  

ІІ. Повідомлення теми та очікуваних результатів  уроку. 

ІІІ. Опрацювання навчального матеріалу. 

1. Випереджувальне завдання. 

 Учні виступають із міні-проєктами про життя і творчість В. Сосюри. 

2. Розповідь учителя про історію написання твору. 

 Є у творчій спадщині поета вірш, який посідає особливе місце. Він 

відомий усім. Його рядки розібрано на цитати, що давно стали крилатими 

висловами. Та історія написання цього твору, як і життя самого автора, 

складна й  трагічна. 

1944 рік. На зруйнованому Хрещатику, поруч із іншими киянами,  

колишній військовий кореспондент полковник Володимир Сосюра розбирав 

завали зруйнованих будинків, носив цеглу. Коли з руїн допомагаєш 

Батьківщині звестися на ноги, про що можеш написати? Повний щастя 

перемоги й радості повернення в Україну, на одному диханні, за вечір, 

Володимир Сосюра написав “Любіть Україну”. Буквально за кілька днів твір 

було надруковано в газеті “Київська правда”, а згодом – у газеті “Літературна 

Україна”. Це був час надзвичайного патріотичного піднесення. Батьківщина 

піднімалася після жорстокої війни, і кожен вірив у те, що Україна,  «як та 

купина, що горить – не згора», непереможна, а її народ – безсмертний. 

 У 1951 році раптом з’являються дошкульні, облудні статті, в яких  

стверджувалося що в патріотичному вірші «Любіть Україну!», не раз 

друкованому і передрукованому,  знайдено крамолу (заколот; антидержавні 

погляди, висловлення). Автора звинувачували в тому, що нібито в його творі 

немає образу сучасної України. Неправильно тлумачачи зміст вірша, 

«критики» позбавляли поета права виявляти своє національне почуття. Вірш 
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був заборонений для читачів, автор підданий нещадній критиці й осуду нібито 

за «буржуазний націоналізм». 

 То були жахливі роки мовчазного знищення поета. В. Сосюру 

перестають друкувати, він живе під прямою загрозою арешту, яка зникла 

тільки зі смертю Сталіна у 1953 році. 

 Та Поет вистояв. А вірш, за який його принижували, примушували 

вибачатися, вимагали переписати, повернувся до нас за нової України у 

першій авторській редакції. 

3. Робота з текстом художнього твору. 

1. Виразне читання поезії. 

 Перегляд відео «Любіть Україну!». 

2. Теорія літератури. 

Громадянська лірика – твори, у яких думки й переживання викликані 

суспільно-політичними подіями.  

Патріотична лірика – різновид громадянської лірики; твори, у яких 

звучать патріотичні мотиви. 

Пафос – почуття особливого піднесення, великого захоплення, 

загальний настрій твору.    

3. Виразне читання поезії учнями. 

4. Робота з постером «В. Сосюра. «Любіть Україну!» [Додатки К]. 

5. Бесіда. 

- Чому вірш «Любіть Україну» належить до громадянської (патріотичної) 

лірики? (Чітко простежується громадянська позиція ліричного героя, 

сповненого патріотичних почуттів). 

- Яким пафосом сповнено твір? (патріотичним). 

- Яким творить автор образ України у вірші? 

- Чому автор називає Україну вишневою, а її мову – солов’їною? 

- Якими рядками можна підтвердити, що вірш був написаний під час 

війни з нацистами? 
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- Доведіть, що в рядках поезії є підтекст, у якому висловлено споконвічне 

прагнення українського народу до волі, до незалежності. 

- До кого звертається В. Сосюра із закликом любити Україну? Чому? 

- Поясніть, як ви розумієте рядки 

Не можна любити народів других, 

Коли ти не любиш Вкраїну.  

 -    Як ви вважаєте, чи актуальна ця поезія в наш час? 

6. Робота над змістом епіграфа. 

 Зачитайте епіграф уроку. Дайте розлоге тлумачення слів В. Сосюри. 

7. Записати в зошитах. 

 Тема: зображення поетичного образу України, її краси та величі. 

Ідея: возвеличення палкої любові українців до Батьківщини 

Основна думка: любов до рідного краю – невід’ємна частина духовності 

людини. 

8. Перегляд коміксів за мотивами поезії «Любіть Україну!»[Додатки Л, М, 

Н]. 

9. Пошуково-дослідницька робота в парах. 

 Заповнити таблицю, користуючись текстом твору, уміщеним у 

підручнику на с.62-63 (у таблиці вказано лише назви художніх засобів). 

Назви 

художніх 

засобів 

Приклади художніх засобів Роль у творі 

Порівняння Як сонце; як вітер, і трави, і 

води; як та купина; мов 

садом рясним 

Доповнюють поетичний 

образ України 

Епітети Вишневу Україну, мову 

солов’їну; весни світлі і 

щирі; хмари пурпурові 

Влучні, точні, викликають 

симфонію асоціацій 

Розкривають красу отчого 

краю, синівську любов до 
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рідної мови 

Інверсія мову солов’їну; весен і 

світлих,  і щирих; хмарах 

пурпурових 

Підсилює звучання і зміст 

означуваного слова 

Анафора  Любіть Україну Емоційно-схвильований 

заклик загострює увагу 

читача і передає емоції 

автора, є ідейно-пафосною, 

ідейно-композиційною 

основою твору 

Звертання  Юначе, дівчино Молодь – майбутнє, від неї 

залежить доля України 

Метафора  В просторів солодкому чарі Образно і скондесовано 

Образи-

символи 

як та купина (перифраз 

біблійної купини) 

Символ безсмертя народу, 

Батьківщини 

10. Слово вчителя.  

Простота і довершеність художніх засобів, щирі і схвильовані інтонації 

дали змогу авторові втілити глибокий загальнолюдський зміст: люби рідну 

землю, шануй інші народи, будь щедрим на добро, добрі вчинки – тим ти 

звеличиш і прославиш своє ім’я, свою Батьківщину у віках. Такою живою, 

реальною, зримою постає Україна у вірші. 

Поезія Володимира Сосюри «Любіть Україну» перекладена 69 мовами 

світу, а також її слова покладені на музику. Звертаються до неї і сучасні 

виконавці.   

11. Перегляд відео. Пісня «Любіть Україну».  

ІV. Рефлексійно-оцінювальний етап. 

1. «Мікрофон». 
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- Чого навчає нас поезія «Любіть Україну!»? 

- Чому важливий зв’язок кожної людини з Батьківщиною? (Любов до 

Батьківщини -  важливий складник життя людини). 

- Як можна довести свою любов до України? 

2. Творча рефлексія. 

1. Складання творів за метафорою. 

Твір складається з 6-ти характеристик, розташованих у певній 

послідовності: колір, смак, запах, зовнішність, звук, якість переживань. Перше 

слово кожного рядка є назвою вірша «Україна». 

V. Домашнє завдання. 

Вивчити напам’ять вірш В. Сосюри «Любіть Україну!». 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

Результати дослідження засвідчили досягнення мети, реалізацію завдань 

і дали підстави зробити такі висновки: 

1. Розглянуто в наукових та методичних працях  і систематизовано 

інформацію про використання креолізованого тексту на уроках української 

літератури. 

2. З’ясовано, що сучасним здобувачам освіти, оскільки вони є переважно 

візуалами за типом сприйняття інформації, притаманне «кліпове мислення». 

Саме креолізовані тексти можуть бути використані як методичний прийом, 

який полегшує процес засвоєння інформації шляхом її візуалізації. 

3. Систематизовано методичні рекомендації відносно впровадження 

креолізованих текстів у навчальний процес. 

4. Визначено, що креолізовані тексти є ефективним засобом, який 

допомагає зацікавити учнів читанням літератури, підвищує пізнавальний 
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процес, читацьку активність, розвиває й активізує образне мислення, сприяє 

творчій співпраці учителя й учня. 

3. Вважаємо, що креолізовані тексти можна використовувати на різних 

етапах уроку для покращення сприйняття інформації, інтенсифікації процесу 

навчання, для розширення можливостей інтерпретації тексту. 

4. Креолізовані тексти повинні бути цікавими для учнів, становити 

певну новизну й мати дискусійний характер. Їх використання та обговорення 

активізує сприймання та осмислення учнем художнього твору. 

5. Такий вид діяльності сприяє творчому розвитку учня і робить процес 

навчання цікавим та ефективним. 
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