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ВСТУП 

На сучасному етапі становлення українського суспільства освітній процес 

переживає кардинальні зміни. Він характеризується потужною модифікацією 

форм навчальної діяльності, спрямованих на створення ґрунтовної основи для 

творчої самореалізації та інтелектуально-культурного розвитку підростаючого 

покоління. Специфіка нового, так званого Z покоління (або «медійного» 

покоління), яке виросло в симбіозі з технікою, зумовлює необхідність пошуку 

нових методичних підходів до організації навчального процесу.  

Особлива роль у цьому належить курсу літературної освіти, у якому 

постала потреба пошуку інноваційних технологій сприймання та вивчення 

художніх творів читачами, яким притаманне «кліпове» мислення – здатність 

реципієнта швидко перемикатися між розрізненими смисловими фрагментами, 

що супроводжується неспроможністю до сприймання тривалої лінійної послідовності – 

однорідної інформації. Домінування серед сучасних учнів візуалів, які 

сприймають інформацію переважно через зоровий канал, детермінує застосування 

таких методів і прийомів навчання, що активізуватимуть органи зору й 

робитимуть акцент на рецепцію візуальних образів у поєднанні з аудіальними.  

 Сучасні вчені-педагоги, психологи й методисти  (О. Белявська, О. Вержа-

нська, Г. Гич, О. Ісаєва, Н. Кочубей, О. Паніна, Т. Савчук, К. Фрумкін та ін.) 

пропонують найрізноманітніші прийоми й методи донесення навчальної 

інформації, покликані  зробити її більш доступною для сучасних реципієнтів-

візуалів, що створить міцнішу основу для розвитку їхнього творчого потенціалу 

та літературної компетентності. Дослідники вказують на засоби адаптації 

текстової навчальної інформації до специфіки «кліпового» мислення сучасних 

школярів, серед яких активно використовуються креолізовані тексти, що 

полегшують процес засвоєння інформації шляхом візуалізації через 

метафоричні образи. 

Спостереження за шкільною практикою вивчення української літератури 

засвідчує, що особливу ефективність креалізовані тексти мають при вивченні 

літератури епохи бароко в 9 класі, що зумовлено специфікою цього літературного 
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напряму, який ґрунтується на домінуванні пишних образів, розлогих метафор, 

вигадливих фігурних віршів тощо. Літературознавчий аспект вирішення проблеми 

закладено в працях І. Іваньо, В. Крекотеня, А. Макарова, Д.  Наливайка, 

В. Шевчука, Д. Чижевського, та в студіях учених кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

А. Градовського, Л.  Неживої, В.  Передрієнка, Л. Ушкалова. У своїх дослідження 

літературознавці розглядали вагомий вплив творців епохи бароко XVII–XVIII 

ст. на загальний розвиток української літератури. Особливе місце серед митців 

того часу посідає Григорій Сковороді, якого називають українським Сократом 

Питання вивчення творчого доробку діячів епохи бароко в шкільному 

курсі літератури 9 класу не нове в методичній науці. Ця доба хронологічно 

віддалена від третього тисячоліття, і тому сучасні школярі відчувають труднощі 

в сприйманні творів, ідей, світоглядних позицій митців того часу. Це зумовлює 

актуальність проблеми організації зустрічі сьогоднішніх учнів з творами того 

літературного напряму, що відобразилося у формулюванні такої теми 

дослідження: «Методика використання креолізованих текстів при вивченні 

теми “Українська література доби бароко” в 9 класі». 

Мета роботи – теоретично обґрунтувати й окреслити  методичні  шляхи 

використання креолізованих текстів у передачі навчальної інформації з теми 

«Українська література доби бароко» в 9 класі. 

Поставлена мета зумовила необхідність розв’язання комплексу таких 

завдань: 

1. Визначити психолого-вікові особливості сприймання навчальної 

інформації учнями «медійного» покоління. 

2. Дослідити шляхи використання креолізованих текстів у процесі 

літературної освіти учнів 9 класу. 

3. Опрацювати теоретичні відомості з теми «Українська література 

доби бароко». 

4. Розробити систему уроків за творами барокової літератури, 

зазначеними в шкільному курсі української літератури для 9 класу. 
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Об’єктом дослідження є шкільне вивчення літератури доби бароко й 

творчості Григорія Сковороди. 

Предмет дослідження – зміст і технології застосування креолізованих 

текстів  при вивченні програмових творів епохи бароко на уроках української 

літератури в 9 класі. 

Методи дослідження. У роботі використано теоретичні методи: аналіз 

літературознавчих і методичних джерел; компаративний, типологічний, 

біографічний літературознавчі методи – для обґрунтування наукових засад 

дослідження; аналіз шкільних програм, підручників, посібників, синтез 

отриманої інформації – для визначення стану розробленості проблеми та 

шляхів її розв’язання; проблемно-пошуковий – для визначення ефективних 

шляхів використання креолізованих текстів при вивченні творів епохи бароко; 

емпіричні методи: спостереження, бесіда, інтерв’ювання – для визначення 

проблем вивчення літератури епохи бароко, педагогічний експеримент – для 

перевірки ефективності впровадження запропонованої методики.  

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що вперше в методиці 

навчання української літератури обґрунтовано й розроблено шляхи використання 

креолізованих текстів при вивченні теми «Українська література доби бароко» 

відповідно до художньої специфіки цього літературного напряму. 

Практичне значення виконаного дослідження полягає в можливості 

використання його матеріалів студентами-практикантами та вчителями-

словесниками під час викладання теми «Українська література доби бароко» на 

уроках української літератури в 9 класі загальноосвітніх шкіл. 

Структура та обсяг дослідження. Робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, що містить 23 позиції, і 

додатків. Загальний обсяг дослідження – 36 сторінок, з них основного тексту – 

33 с., додатки (А–Ї) розміщені на с. 37–50.   
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ КРЕОЛІЗОВАНИХ 

ТЕКСТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 

1.1. Психолого-вікові особливості сприймання навчальної інформації 

учнями «медійного» покоління 

 

Проблема впливу сучасних інформаційних технологій на психічний стан і 

розвиток дітей доволі активно обговорюється у сфері освіти. Постійна 

взаємодія сучасних учнів зі сферою комп’ютерних технологій наголошує на 

необхідності залучення інформаційно-комп’ютерних технологій в освітній 

простір. Так, вагомим рушієм пошуку й створення нових методичних підходів 

до організації навчального процесу стає специфіка нового покоління, яке 

виросло в симбіозі з технікою.  

Сьогодні, коли мова йде про нове покоління, то перше, що спадає на 

думку, – це технології. До покоління ери Інтернету зараховують так зване 

покоління Y, або Міленіум, і наступне покоління Z. Загалом рік їхнього 

народження, за різними джерелами, варіюється між 1980–2010 рр. Покоління 

міленіалів, яке журнал «Time» свого часу назвав поколінням «Я!Я!Я!», має 

абсолютно інакше світосприймання. Вони добре ознайомлені з цифровими 

технологіями, які набули широкого розповсюдження саме після їхнього 

народження.  

На зміну йому приходить покоління Z («медійне»). Його зазвичай 

описують як глобальне, соціально активне, технологічно розвинуте, толерантне 

та оптимістичне. Прикметною особливістю дітей цього покоління є посилена 

медіаактивність. Завдяки розвитку технологій, вони щодня роблять сотні 

фотографій, багато хто веде текстові й відеоблоги. На відміну від міленіалів, 

вони народилися в часи, коли доступ до сучасних цифрових технологій уже був 

нормою – виросли в епоху смартфонів, і більшість з них не знають життя без 

соціальних мереж та вільного доступу до інформації [14].  
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При можливості постійного вільного доступу до інформації в сучасному 

світі виникає серйозна суперечність у дітях «цифрового покоління», а саме 

існування бар’єра читацької діяльності. Як зазначає О. Ісаєва, у сучасних 

школярів основний мотив читання художніх творів має прагматичний характер, 

він пов’язаний з необхідністю реалізації навчальних програм. Учені-методисти 

наголошують на серйозних суперечностях між власним читацьким досвідом 

учнів і нормативним читанням, пропонованим шкільними програмами з 

літератури [6].  

Головною проблемою «медійного покоління» є постійне перебування в 

інформаційному потоці, для якого в дітей не вистачає часу. Прагнучи все 

встигнути, підключаючи всі канали сприйняття інформації, врешті-решт 

людина сьогодні знає багато чого, але поверхово, почасти не здатна до 

самостійного аналізу й нерідко втрачає бажання пізнавати щось нове. Така 

розірваність сприйняття впливає на формування «мозаїчного» («кліпового») 

мислення [6].  

Так К. Фрумкін визначає «кліпове мислення» як вектор у розвитку 

відносин людини з інформацією, здатність швидко перемикатися між 

розрізненими смисловими фрагментами, що супроводжується неспроможністю 

до сприйняття тривалої лінійної послідовності – однорідної інформації. Він 

виділяє низку факторів, що породили феномен «кліпового мислення»: 

зростання обсягу інформаційного потоку; потреба у швидкості надходження 

інформації; збільшення кількості справ, якими одна людина займається 

одночасно [19]. 

Сучасній дитячо-юнацькій аудиторії притаманне «кліпове мислення», яке 

призводить до формування кліпового світогляду. Таким чином, дитина й 

підліток сприймають світ не цілісно, а як низку іноді не пов’язаних між собою 

частин, фактів і подій. Таким реципієнтам складно, а часом вони взагалі не 

здатні аналізувати яку-небудь ситуацію, адже її зображення не затримується в 

думках надовго, воно майже відразу зникає, а його місце тут же займає нове. 

Цьому сприяє нескінченне перемикання телеканалів, сторінок Інтернету, 
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переглядання новин, реклами, анонсів до фільмів, читання блогів, тобто форм, 

характерних для соціальної діяльності дітей і молоді, як у процесі навчання, так 

і в позанавчальний час (хоча відокремити одне від іншого іноді майже 

неможливо: під час занять у школі учні вміють відповідати на одержані смс-

повідомлення, фотографувати слайди презентацій і щось все-таки писати в 

зошиті) [4, с. 39]. 

Екранна залежність призводить до нездатності концентруватися на 

конкретному занятті, відсутності інтересів, гіперактивності, підвищеної 

неуважності. Таким дітям потрібна постійна зовнішня стимуляція, яку вони 

звикли отримувати з екрана, їм важко сприймати почуте й прочитане. Діти 

втрачають здатність і бажання чимось зайняти себе [7, с. 17].  

Водночас можна погодитися з точкою зору К. Фрумкіна, що процес 

формування «кліпового мислення» в інформаційному суспільстві набув 

характеру незворотності. Тому, на його думку, слід шукати шляхи 

використання цього феномену в сучасній освіті для отримання найбільшої 

ефективності навчального процесу [19].  

Наявність у дітей медіапокоління «мозаїчного мислення» зумовлена тим, 

що вони є переважно візуалами за типом сприйняття інформації, а отже, на 

думку О. Ісаєвої, «бачать світ через призму різноманітних картинок, відеозображень 

[6]. Домінування зорового каналу сприйняття – це здатність особистості 

(візуала) сприймати нову інформацію переважно за допомогою зору. Якісні 

ознаки нової інформації, на які реагує носій цього стилю в процесі сприймання 

й обробки інформації, це – яскравість, розмір і колір, його насиченість, сила 

й чистота; контрастність; фактура; форма й симетрія, а також вербальні 

та невербальні засоби, що визначають перераховані вище поняття [2, с. 4]. 

Сформоване «медійне» покоління, яке, очевидно, по-своєму сприймає 

інформацію, по-своєму на неї реагує й відповідно має потребу в особливій 

інформації. Питання лише в тому, якою має бути ця інформація – «звичайним», 

усталеним текстом або мають «вийти на арену» якісь нові тексти. Тому 

акцентуємо увагу на думку О. Паніної, яка вважає, що перед освітянами постає 
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проблема пошуку нових форм подання наукової та пізнавальної інформації 

таким чином, щоб процес засвоєння знань був максимально прилаштований 

до сприймання візуалів, а також став найбільш ефективним та 

результативним [11, с. 124].   

Задля досягнення цієї мети в сучасній методиці викладання літератури 

використовуються найрізноманітніші прийоми і методи донесення навчальної 

інформації як засіб адаптації текстової навчальної інформації до специфіки 

«кліпового» мислення сучасних школярів. Серед таких методичних прийомів 

активно використовуються мультимедійні презентації, відеофрагменти, а 

також креолізовані тексти, які полегшують процес засвоєння інформації 

шляхом її візуалізації. Саме в сучасних умовах, на думку О. Паніної, 

«створення подібних текстових структур стає не тільки доступним, а й наразі 

дуже актуальним, оскільки враховує когнітивну специфіку «цифрових людей» і 

дозволяє нейтралізувати протиріччя між лінійністю пам’яті та алогічністю 

«кліпового» мислення» [11, с.126]. 

Отже, очевидним і безперечним є те, що школярі початку ІІІ тисячоліття 

мають особливий тип мисленням, а саме «мозаїчне» («кліпове»). Поява цього 

новоутворення в психіці сучасної дитини підвищило інтерес освітян до 

проблеми візуалізації навчального процесу. Це й формує нові вимоги до 

методики подачі інформації в навчальному процесі школи. На зміну 

традиційним текстам у навчальний процес активно приходять так звані 

креолізовані тексти, що відбивають основний зміст навчального матеріалу, 

застосування яких зумовлене першочерговими потребами сучасних дітей та 

підлітків. 

 

1.2. Роль креолізованих текстів у створенні сприятливого 

навчального  середовища на уроках української літератури  

 

У сьогоденні процес модернізації вітчизняної освіти реалізується шляхом 

застосування інформаційно-комп’ютерних технологій. Більшою мірою впровадження 



10 
 

цих технологій в освіту зумовлено динамічним розвитком сучасних 

інформаційно-комунікаційних засобів, у яких здійснюється поширення різних 

текстів, більша частина яких має в собі візуальний, зображувальний (іконічний) 

складник. Саме наявність цього складника зумовлює активізацію методичного 

пошуку й переосмислення традиційних форм передачі навчальної інформації в 

педагогічному дискурсі. 

Одним із засобів зручної та ефективної передачі текстової навчальної 

інформації може стати так званий креолізований текст. Такі тексти набувають 

усе більшого поширення в сучасній комунікації, у якій постійно зростає їхня 

роль. Психолого-педагогічні засади застосування креалізованих текстів досліджували 

О. Анісімова, О. Вержанська, О. Ісаєва, Т. Лагута, О. Паніна, Ю. Сорокін, 

Є. Тарасов та ін. [1; 3; 6; 11; 16]. 

Усвідомлення зростання їх значення в інформаційному фонді суспільства 

вплинуло на впровадження методистами різних форм креолізованих текстів у 

педагогічний процес вивчення української літератури з метою підвищення 

ефективності її викладання. 

Слід зазначити, що науковці ще не виробили загального терміна на 

позначення таких текстів. Найвідоміший і найпоширеніший метафоричний 

термін «креолізований текст» належить Ю. Сорокіну та Є. Тарасову [16, с. 180]. 

Лінгвісти позначають їх як тексти, фактура яких складається з двох 

негомогенних частин: вербальної (мовна/мовленнєва) та невербальної (що 

належить до інших знакових систем, ніж природна мова) [16, с. 180]. 

О. Анісімова визначає креолізовані тексти як особливий лінгвовізуальний 

феномен – текст, у якому вербальний та невербальний компоненти утворюють 

одне візуальне, структурне, смислове й функціональне ціле, що забезпечує його 

комплексну прагматичну дію на адресата [1, с. 3]. 

Якщо з вербальною складовою все більш-менш зрозуміло – вона повинна 

нести лінійну (можливо специфічно фрагментовану) інформацію з конкретної 

теми, то невербальна складова тексту – це більше образотворчий компонент, 

який у комплексі з текстовим (тобто вербальним) впливає на інтерпретацію 
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тексту. Тобто креолізація тексту – це комбінування вербальної й візуальної 

інформації в навчальному тексті [11, с. 124].  

На думку О. Вержанської, «основне призначення навчального тексту – 

засвоєння інформації учнем, а під час її передачі – вплив на свідомість учнів, 

мотивування їх на роботу з навчальним матеріалом, сприяння розвитку 

креативних якостей учнів». Науковець зазначає, що породження школярами 

нових текстів-дискурсів на ґрунті засвоєного навчального тексту дозволяє їм 

демонструвати інтелект, формувати світогляд, реалізувати творчі здібності 

особистості, а вчителю контролювати та оцінювати рівень сформованих знань, 

умінь та навичок суб’єкта навчання [3, с. 44].  

О. Ісаєва наголошує, що те, що сьогодні відволікає сучасного учня-

читача, зокрема масмедіа, необхідно зробити помічниками вчителя у 

формуванні мотивації на читання [6]. Аби створити вдалий креолізований текст, 

учитель має раціонально поєднати всі можливості сучасних інформаційно-технічних 

систем – графіку, відео, звук, гіпертекст, анімацію, комунікаційні ресурси 

Інтернету тощо. Під час їх відбору та поєднання значна увага надається їх 

змісту. Креолізовані тексти повинні бути, перш за все, цікавими для учнів, 

становити певну новизну й мати дискусійний характер. Важливо, щоб текст 

стимулював виникнення запитань, бажання висловитися [3, с. 47]. 

Вибір форм креолізованих текстів не повинен бути чітко зафіксований, 

адже в процесі роботи з матеріалом учитель й учень може прийти до висновків 

про доцільність зовсім іншої форми креолізованих текстів, ніж було 

заплановано раніше. О. Ісаєва  радить сучасному  словеснику запропонувати 

учням роботу з такими видами креолізованих текстів, як комікс, буктрейлер, 

мотиватор на літературну тему, постер на літературну тему, буклет або 

брошуру про певну книгу або творчість письменника, фото колаж та 

логотип на літературну тему, дуддл (заставка для ГУГЛа), скрапбукінг, 

кардмейкінг [6]. 

На початковому етапі роботи з креолізованим текстом учневі необхідно 

надати зразок й алгоритм виконання схожого роду завдань. Основний етап – 
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це самостійна робота школяра, яка складається з перетворення текстової 

інформації в креолізований текст. Такий підхід до викладання навчального 

матеріалу створює широкий простір для відкриття та розвитку в учнів творчих 

можливостей, що допоможе їм при вивченні, сприйняті й розумінні навчальної 

інформації. 

О. Ісаєва пропонує при застосуванні на уроках літератури креолізованих 

текстів такі види робіт, що сприятимуть критичному аналізу різних 

медіапродуктів: евристична бесіда на основі медіатексту, написання 

анотації, рецензії, компаративний аналіз різних медіапродуктів на одну 

тему, «кубування» на його основі, проведення диспуту, де вихідним 

проблемним запитанням буде обговорення медіа тексту [6]. 

Використання креолізованих текстів у якості дидактичного засобу, якому 

притаманні яскравість, лаконічність, чітка спрямованість на адресата й 

різноманітність форм, дозволяє стверджувати, що процес засвоєння 

навчального матеріалу був достатньо раціональний і дав можливість вивчити 

матеріал у більшому об’ємі. 

Отже, для сучасного вчителя-словесника урок має стати можливістю для 

реалізації навчального процесу, з метою не тільки навчити учня, а й зацікавити, 

розширити його кругозір, і як результат – створити навчальне середовище для 

розвитку його творчого потенціалу. Саме одним із засобів формування творчих 

здібностей школяра можуть стати креолізовані тексти. Удало розроблений 

креолізований текст ефективно забезпечує створення навчальної ситуації на 

уроках вивчення української літератури, активізуючи як репродуктивні види 

навчальної діяльності учнів, так і творчі. З удосконаленням інформаційно-

технічних засобів, індивідуальних здібностей учителів-розробників креолізованих 

текстів змінюється зміст і форма креолізованих текстів, що сприяє поліпшенню 

вивчення української літератури учнями. 
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1.3. Літературознавчий аспект застосування креолізованих текстів 

при вивченні літератури епохи бароко  

 

Своєрідною аксіомою є положення про те, що ХVІI–XVІІІ ст. в 

українській літературі – це епоха бароко. На думку Д. Чижевського, «XVІІ 

сторіччя зробилося для України однією з тих епох, що в житті народів надовго 

визначають собою їх історичну долю», воно «стало для української культури 

добою якщо не «золотою», то «срібною» [21, с. 371–372]. Стиль бароко стає в 

Україні провідним на початку ХVII ст. В. Передрієнко зазначає, що цей період 

«розвивається як зворотний бік Ренесансу, чим сприяв поєднанню естетичних 

уявлень християнства й Відродження, примиренню антропоцентризму з 

геоцентризмом» [12, с. 79–80]. Він, як зазначає А. Макаров, «глибоко вплинув 

на розвиток культури, живопису, музики, архітектури, літератури та ін., набув 

виразних національних особливостей, став певним чинником формування 

духовного обличчя людини» [10, с. 35].  

Барокова культура яскраво виявилася в різних стилях і жанрах XVII–

XVIII ст., зокрема в поезії, церковних казаннях, козацьких літописах, наукових 

трактатах. Цей період позначений провідною тенденцією до розбудови 

форми існування літературної української мови, її нормування – переходом від 

своєрідного літературно-писемного білінгвізму, що склався в умовах взаємодії 

двох основ – книжної й народної, до єдиної літературної мови, сформованій на 

національній основі. Автори доби бароко прагнули змінювати форму своїх 

творів, насичували тексти вишуканими стилістичними фігурами, засобами 

художньої образності. Характерні риси барокової літератури представлені у 

творчості таких митців, як Іван Вишенський, Мелетій Смотрицький, Іван 

Величковський, Іоаникій Галятовський, Григорій Сковорода та ін. Впливом 

бароко позначені козацькі літописи Самовидця, Григорія Грабянки, Самійла 

Величка.  

Протягом ХVI–ХVІІ ст. в Україні фундується потужний пласт легендарної 

літератури. Вагомий внесок у його формування зробили представники Києво-
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Чернігівської поетичної школи, передусім коло поетів, що групувалися біля 

Лазаря Барановича в Чернігові. Чернігівське коло діячів культури, яке складалося 

з друзів, однодумців і соратників Л. Барановича, було найбільшим літературно-

мистецьким об’єднанням другої половини ХVІІ ст. – першої половини ХVІІІ ст., 

видатними представниками якого були Іван Максимович, Іван Величковський, 

Олександр Бучинський-Яскольд, Іоаникій Галятовський, Лаврентій Крщонович 

(Крщанович), Стефан Яворський, Дмитро Туптало-Ростовський, Іван (Ян) 

Орновський. 

Об’єднання Чернігівських Атенів (Афін) стало «фактично першою творчою 

спілкою українських письменників і митців», які «жили вже в самостійній 

державі, завершували закладені їхніми передниками підмурки й впевнено 

переходили до зведення стін і храму української духовної культури» [9, с. 8].  

Мистецькі здобутки Чернігівських Атенів значно розширили жанрове 

розмаїття барокової поезії. Це й духовна пісня, філософська лірика, панегірик 

та епіграма, пейзажні й емблематичні вірші, оригінальні фігурні вірші тощо. 

Усі вони були насичені потужною традицією осягнення феномену людини, 

принципів побудови «правдивого життя», перш за все в контексті християнського 

православного світобачення. Ця традиція сягає своїм корінням творчості 

мислителів доби Київської Русі та яскраво знаходить свій розквіт у мистецьких 

надбаннях гуртківців, які «працювали з величезним, доти небаченим ентузіазмом, 

відчуваючи себе справжніми духовними вчителями народу, носіями нової, 

морально насиченої й сповненої внутрішньої й зовнішньої краси культури, яка з 

часом стала називатися бароковою» [23, с. 192]. 

Важливою постаттю в літературному контексті епохи бароко став  

Григорій Сковорода, який був не тільки геніальним мислителем, а й мав 

«геніальний характер, якого висунув зі свого середовища український народ в 

один із найбільш тяжких періодів його історії» [13, с. 123]. Особистість 

Г. Сковороди віддавна привертає пильну увагу провідних медієвістів, а його 

творчий доробок є предметом багатьох наукових студій і по сьогодні. Розмова 

про постать любомудра сягає ще кінця ХVIII ст. Власне кажучи, її започаткував 
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Михайло Ковалинський у своїй праці «Життя Григорія Сковороди». Більш 

ґрунтовне осмислення феномену Г. Сковороди, його досягнень у художній 

літературі припадає саме на ХХ–ХХІ ст.  

У вітчизняному сковородинознавстві постать «українського Сократа», 

розглядають як фундатора філософії «кордоцентризму» та «сродної праці» 

[18, с. 45]. Д. Чижевський наголошував на тому, що система поглядів 

Сковороди є в цілому «самостійною творчою концепцією, що її значення 

переходить за рамки його часу» [20, с. 302]. Ці твердження перетворюють 

філософа на своєрідний символ української культури від давнини до 

сучасності. В. Шевчук підкреслює: «Щоб збагнути феномен Сковороди, маємо 

пізнати в однаковій мірі ґрунтовно й у взаємозв’язку його життя, його 

філософські погляди, тобто головні ідеї, які він розвивав і розробляв у своїх 

діалогах, трактатах, і його мистецьку діяльності» [23, с. 581]. 

З творчої спадщини Г. Сковороди залишилися збірка ліричних поезій 

«Сад божественних пісень», книга «Байки харківські», філософські трактати й 

притчі, яким притаманна підвищена увага до алегоричності й символів. 

Філософ слідом за європейськими митцями прагне збагнути найбільші з 

протиріч світобудови, про що свідчить тематика творів. На думку 

А. Градовського, «усі його твори, пронизані бароковою антитетикою, а саме, 

конфлікт життя і смерті, темряви і світла. Сковорода зосередив своє філософське 

вчення на етико-гуманістичній проблематиці. У ньому на передньому плані не 

світ, а людина й духовне начало в ній. Створивши власну філософську систему, 

специфічний стиль і форму філософського мислення, він дійсно спромігся 

органічно поєднати художнє й раціонально-абстрактне світоспоглядання» [5, с. 

7–8].  

Отже, період, що був після Ренесансу, названий бароко, мав синтетичний 

характер. Це був універсальний стиль, особливості якого закономірно й 

глибоко виявилися в багатьох ланках духовного життя суспільства. Дух епохи 

бароко в Україні виявився значною суспільно-політичною силою, яка 

стверджувала існування національного творчого середовища й виступала на 
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кону духовного життя народу ще й як творець самобутніх художніх цінностей. 

Справжніми фундаторами духовного культурного життя барокової епохи 

можна назвати постаті Києво-Чернігівської поетичної школи, де мистецьке 

слово мало розквіт у найкращих його формах. Осмислюючи постать Г. Сковороди, 

можна підтвердити, що його творча спадщина наснажена мотивами, суголосними 

літературі барокового періоду. Мислитель ніби підсумовує досвід розмислів 

своєї доби про світ, який існував до нього й за нього, і примінює цей досвід до 

власного «Я», тобто наближає його до безпосереднього буття людини. Можна 

стверджувати, що літературні діячі барокового періоду створювали свої 

мистецькі надбання під впливом віянь західно-європейського бароко, але при 

цьому не відходили від впливу норм народної естетики. Разом з тим вони є 

вагомою ланкою в розвитку загальноєвропейської культури, становлячи одну з 

національних шкіл цього великого художнього стилю. 
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РОЗДІЛ 2. 

СИСТЕМА УРОКІВ ЗА ТЕМОЮ «УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДОБИ 

БАРОКО» В 9 КЛАСІ З ВИКОРИСТАННЯМ КРЕОЛІЗОВАНИХ ТЕКСТІВ  

 

2.1. Урок 1. Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. 

Європейське й українське літературне бароко. 

 

Тема: Мистецтво бароко – коштовна перлина в скарбниці української та 

світової літератури. 

Мета: ознайомити учнів із поняттям «бароко», особливостями цього 

художнього напряму, розкрити особливості бароко як літературного напряму, 

познайомити з найяскравішими представниками бароко, визначити своєрідність 

європейського та українського бароко; розвивати навички дослідницької та 

пошукової діяльності учнів, усне зв’язне мовлення, уміння самостійно 

здобувати інформацію; формувати цілісний світогляд дев’ятикласника; 

пробуджувати інтерес до епохи бароко; виховувати любов до мистецтва,  

інтерес до надбань європейської та вітчизняної культури. 

Тип уроку: комбінований. 

Обладнання: мультимедійна дошка, електронна газета, скрапбукінг 

«Іван Величковський», повідомлення учнів. 

Методи й прийоми: вступне слово вчителя, теоретико-літературний 

коментар, рольова гра, робота з електронною газетою, евристична бесіда, 

творче завдання, підсумкова бесіда, складання сенкану, незакінчене речення. 

Теорія літератури: бароко, курйозні (фігурні) вірші. 

Міжпредметні зв’язки: світова література, світова історія, історія 

України, живопис, архітектура. 

Хід уроку: 

I. Мотивація навчальної діяльності 

1. Вступне слово вчителя. 
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Історія не знає меж, що відділяють одну культуру від іншої. Кожна з них 

залишає людству незрівнянні шедеври літератури, живопису, архітектури, що 

надихають наступні покоління на високі злети думки й духу. 

Як і кожна нова доба, XVII ст. мало свої складнощі та суперечності. У 

XVII ст. митці, під впливом різних соціально-політичних умов, намагалися 

зобразити всі складнощі почуття осягнення світу. Так сформувався новий стиль 

художнього самовираження, який згодом поширився у Західній Європі, – 

бароко.  

II. Оголошення теми й мети уроку 

1. Слово вчителя. 

На мультимедійній дошці з’являється перша сторінка електронної 

газети, з якою вчитель та учні будуть працювати впродовж усього уроку 

(Див. Додаток А). 

Сьогодні ми ознайомимося з добою бароко яка отримала таку назву від 

назви художнього стилю бароко. Ми пізнаємо світоглядні позиції діячів цієї 

епохи, побачимо особливості барокового світовідчуття, стилю на прикладі 

творів, ознайомимося з найяскравішими представниками цієї доби, визначимо 

своєрідність європейського та українського бароко.  

III. Актуалізація опорних знань учнів 

1. Рольова гра.  

Завдання: Уявіть, що вам треба укласти словник літературознавчих 

термінів. Яке визначення «бароко» ви б записали?  

На мультимедійній дошці доцільно висвітлити тільки назву терміну: 

«Бароко – це …». Після того, як учні запропонують свої варіанти відповідей, 

показати на слайді повністю визначення «бароко» й прокоментувати його 

(Див. Додаток Б). 

Орієнтовні відповіді: 

- Доба в історії світової культури; 

- Художня система в мистецтві кінця XVI – середини XVIII ст.; 
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- Стиль, який зародився й зазнав найвищого розквіту в Іспанії та 

Італії тощо. 

2. Теоретико-літературний коментар. 

Бароко (від італ. вигадливий, химерний; від порт. perolo baroko – 

перлина неправильної форми) – літературний і загальномистецький напрям. 

Довго вважалося, що цей термін походить від португальського слова, що 

означає «перлина неправильної форми», яка переливається різними кольорами 

райдуги. За іншою версією термін бароко походить від італійського – 

вигадливий, химерний. Вважається, що бароко як загальномистецький і, 

зокрема, літературний напрям зародився в Італії та Іспанії в середині ХVІ ст., 

звідки упродовж ХVІ–ХVІІ ст. поширився майже у всіх країнах Європи. Саме 

тому ХVІІ ст. і прийнято називати епохою бароко (Див. Додаток Б). 

IV. Сприймання й засвоєння нового матеріалу 

1. Слово вчителя. 

На зародження мистецького напряму бароко в європейській культурі 

вплинуло кілька чинників. Назвемо два найважливіші.  

а) Перший пов’язаний із кризою гуманістичних ідей доби Відродження. 

Через це наростав драматизм сприйняття буття, невпевненість людини у своїх 

можливостях, а відповідно – пошук нових засад для змалювання людини в 

різних видах мистецтва. Загалом мистецтво повертається до прийняття Бога як 

надприродної сили, від якої залежить усе, зокрема й людина.  

б) Другий чинник – це прагнення католицької церкви поєднати релігійні 

переживання вірян з художніми здобутками й поставити мистецтво собі на 

службу. Усі мистецькі прийоми мали підкреслити велич і неосяжність 

Божественного задуму Творця, так, зокрема про мистецькі прийоми в 

європейській літературі ми дізнаємося з доповідей учнів. 

2. Повідомлення учнів «Особливості поетики бароко».  

(Див. Додаток В). 

3. Слово вчителя. 
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Дивовижний, вишуканий стиль бароко прийшов в Україну в середині 

XVII ст., в епоху визвольних війн і пробудження національної свідомості. У 

різних європейських культурах і літературах стиль бароко складався 

неодночасно й нерівномірно. Серед країн православно-слов’янської культурної 

спільноти  він почав формуватися й набув значного розвитку в Україні, що 

контактувала безпосередньо з польською та західноєвропейською культурами 

доби бароко, але при цьому Україна дала світу свій варіант бароко, насичений 

народними традиційними мотивами. 

4. Повідомлення учнів «Українське літературне бароко». 

(Див. Додаток Г). 

5. Слово вчителя. 

Упродовж ХVI–ХVІІ ст. в Україні твориться потужний пласт легендарної 

літератури. Вагомий внесок у його формування зробили представники Києво-

Чернігівської поетичної школи, передусім коло поетів, що групувалися навколо 

Лазаря Барановича в Чернігові. Чернігівське коло діячів культури, яке 

складалося з друзів, однодумців і соратників цього діяча, було найбільшим 

літературно-мистецьким об’єднанням другої половини ХVІІ ст. – першої 

половини ХVІІІ ст. 

6. Повідомлення учнів «Чернігівські Атени»  

(Див. Додаток Ґ). 

7. Слово вчителя. 

В Україні бароко проіснувало близько 200 років і стало наступним після 

доби Київської Русі етапом розквіту української культури, зокрема літератури. 

Бароко дало можливість митцям висловити в різноманітних художніх формах 

уявлення про духовний стан світу й особистості, виразити моральні запити цієї 

доби. Тематично поезію цього періоду можна поділити на такі основні групи: 

 релігійно-філософська, присвячена висвітленню стосунків людини й 

Бога, у ній прославляли Ісуса Христа, Богородицю тощо;  

 історична – відображала важливі події з української історії;  
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 панегірична, що вихваляла історичних діячів, покровителів навчальних 

закладів;  

 соціально-політична, у якій були порушені питання життя народу та 

його становища;  

 любовна, що відтворювала інтимні почуття та переживання 

особистості. 

Провідні теми творів бароко – відображення життя в його контрастній 

різноманітності, ілюзорність та скороминучість людського життя, життя як сну, 

життя як театру або лабіринту, трагічна невлаштованість світу, фатальна 

підпорядкованість людської долі провидінню, гріховність людської природи.  

Поширеними мотивами поезії стають різноманітні природні катаклізми (бурі, 

повені, землетруси) та соціальні потрясіння (війни, повстання, народні 

заворушення), трагічні суперечності в душі людини як відображення 

суперечностей між небесним та земним, пристрастю та моральним обов’язком, 

мотиви відчаю, зневіри та приреченості. 

Важливого значення набуває зовнішній вигляд твору, тексти віршів 

набувають форми хреста, чари, ковадла, колони, ромба; популярними стають 

акровірші. Барокова поетика пишномовна, вишукана: поети бавляться 

нанизуванням вигадливих метафор, порівнянь, антитез. Найбільш поширеними 

жанрами бароко є пасторальна поезія та драма, пасторальний роман, філософська 

лірика, сатирична бурлескна поезія, комічний роман, трагікомедія, філософська 

драма (Див. Додаток Д). 

8. Теоретико-літературний коментар. 

Учні записують визначення в зошит. 

Курйозний (фігурний) вірш (цікавий, дивовижний) – поезія, яка має 

незвичайний зовнішній вигляд, кумедне сполучення слів, незвичну побудову 

речень (Див. Додаток Е). 

9. Слово вчителя.  

Яскравим автором фігурних віршів в епоху українського бароко став 

гуртківець чернігівського кола, діяч культури Іван Величковський. 
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10. Повідомлення учнів «Знайомство з поетом». 

(Див. Додаток Є) 

11. Слово вчителя. 

Автор створює близько 20  видів курйозної поезії У збірці «Млеко…» 

І. Величковський приділяє значну увагу розробленню барокової форми вірша з 

її надмірними ефектами. Він включає багато різновидів курйозного вірша.  

Наприклад, чворогранистий (чотирикутний) вірш (читається однаково 

по горизонталі та вертикалі): 

Знайомство з поезією супроводжується виразним читанням вчителя, 

після чого триває емоційна пауза. 

Маріє Ти Єдина Мати Богу 

Ти плаче всіх Вишньому возлюбленна 

Єдина всіх надеждо Творцю ти 

Мати Вишнему Творцю стани присно 

Богу возлюбленна ти прісно Діво 

Сину вину предстани за ни зіло 

Рак літеральний – це вірш, літери якого, прочитані й зліва направо, і 

справа наліво, виражають такий самий текст. 

Анна во дар бо ім’я мі обдарованна, 

Анна дар і мні сін міра данна, 

Анна мі мати і та мі манна 

Анна пита мя я мати панна… 

Як бачимо з наведених прикладів, ці вірші вражають своєю вигадливістю 

й несподіваністю форми. Власне, поет і прагнув вразити читачів, щоб 

пробудити в них розумову напругу, яка б допомагала їм осягати невідоме й 

незрозуміле, змусити їх розв’язувати задачі, розгадувати загадки.  

У збірці «Млеко...» використано чимало біблійних образів, є звернення до 

релігійних сюжетів, звучить тема невідворотності смерті, типова для доби 

бароко. Значення творчості І. Величковського для української літератури ХVІІ ст. 



23 
 

полягало в тому, що розроблена ним барокова форма вірша віддаляла поезію 

від релігії, наближала її до красного письменства.  

12. Виразне читання курйозних віршів І. Величковського. 

Учні повторно читають вірші вголос. Можливо повернення до слайдів з 

віршами. 

13. З’ясування первинного читацького враження. Евристична 

бесіда. 

- На вашу думку, про що ці вірші? 

- Які основні цінності утверджує І. Величковський у своїх творах? 

- Що найбільше запам’яталося після знайомства з віршами поета?  

- Що більше вразило: зміст чи форма? Чому? 

- Чи справді І. Величковський приділяє більше уваги формі поезії, а 

не змісту? 

- У чому, на вашу думку, полягає призначення цієї поезії? Про що це 

свідчить?  

V. Узагальнення та систематизація знань 

1. Творче завдання. 

Слово вчителя. Ви вже зрозуміли, що курйозні вірші мають визначальну 

особливість – їхня незвичайна форма. Тож спробуйте самі створити варіант 

курйозного вірша, послуговуючись прикладами творів І. Величковського та 

власними уявленнями. Прочитайте в класі цей вірш. 

2. Підсумкова бесіда.  

- Що таке бароко? Назвіть хронологічні рамки доби бароко.  

- Назвіть особливості поетики мистецтва бароко.  

- Яких представників мистецтв бароко ви можете назвати?  

- У чому полягала особливість українського бароко?  

- Назвіть найяскравіших представників. 

VI. Підсумок уроку 

1. Написання сенкану на тему «бароко». 
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(Сенкан – п’ятирядковий неримований вірш, який складається за схемою: 

перший рядок – слово-тема (іменник), другий рядок – 2 прикметники 

(означення теми), третій рядок – 3 дієслова (активність, дієвість, пов’язана з 

темою), четвертий рядок – фраза з чотирьох слів (трактування теми або 

ставлення до неї), п’ятий рядок – слово-висновок (іменник, синонім або 

висновок до теми).  

Приклад сенкану: 

Бароко 

Несподіване, непередбачуване, 

Вражає, дивує, захоплює, 

Почуття в стані афекту, 

Перлина. 

2. Незакінчене речення (рефлексія). 

Слово вчителя. Мета стилю бароко – створити сильне враження, 

зворушити, схвилювати. Чи вдалося це нам на уроці? Яке враження у вас 

залишилося від побачення з цим мистецтвом? 

Учні вибирають початок фрази, завершуючи її власними міркуваннями. 

Сьогодні я дізнався (лась)… 

Я зрозумів (ла), що… 

Мене здивувало... 

VII. Оцінювання роботи учнів на уроці 

VIII. Домашнє завдання 

1. Опрацювати матеріали підручника про мистецтво бароко. 

2. Напишіть твір-мініатюра на одну з тем: «Метафора – королева 

літератури бароко», «Мистецтво бароко – коштовна перлина в скарбниці 

української та світової літератури». 

3. Виконати творче завдання в групах. Підготувати електрону газету 

на одну з тем: «Історіографічна література українського бароко», «Вертепна 

драма – шедевр народного театрального дійства», «Бароко – естетичний спалах 

в українському мистецтві (музика, архітектура, скульптура). 
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2.2. Урок 2. Григорій Сковорода – великий український просвітник 

Тема: Прекрасний шлях ясної самоти. 

Мета: ознайомити учнів з життєписом та творчим доробком 

Г. Сковороди; охарактеризувати основні риси збірок і філософських творів; 

показати піднесення поетом найвищих якостей людини: розуму, совісті, 

правди, працелюбності; зацікавити минулим, виховувати свідомих громадян. 

Тип уроку: урок-дослідження. 

Обладнання: мультимедійна дошка, матеріали вчителя, зображення 

дуддла та скрапбукінга, повідомлення учнів, постери. 

Методи й прийоми: вступне слово вчителя, робота зі зображенням 

«дуддл», бесіда, слово вчителя, робота зі зображенням «постер», робота в 

групах, незакінчене речення. 

Хід уроку: 

I. Мотивація навчальної діяльності 

1. Вступне слово вчителя. 

Історія щоразу ставить перед людиною проблему подолання часу з його 

вічною тривалістю. Одні пристосовуються до часу, у якому живуть, і щезають 

безслідно, інші намагаються змінити його, перебороти – таким судилося 

безсмертя, вони випереджають свої епохи й належать прийдешнім поколінням, 

їм судилася вічність. З-поміж великих імен, якими пишається український 

народ, поряд із Т. Шевченком та І. Франком, називаємо ім’я Григорія Сковороди, 

першого нашого філософа-любомудра. Це ім’я добре знають в Україні – воно 

давно стало символом мудрості в нашій культурі. Філософ і поет, оригінальний 

і незалежний мислитель, мандрівник і мудрець, учитель і бунтар думки. 

II. Оголошення теми й мети уроку 

1. Слово вчителя.  

Саме цій видатній постаті присвячуємо ми сьогодні урок «Сковорода – 

учитель, поет, філософ». Мета нашого уроку – ознайомитися з життєвим і 

творчим шляхом поета, виділити провідні риси його  творів. 

III. Актуалізація опорних знань учнів 
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1. Слово вчителя.  

До цього уроку ви, учні, ретельно готувалися вдома, отримавши 

випереджувальне завдання – ознайомитися з  життєписом Г. Сковороди й 

дослідити його творчу спадщину. І сьогодні на уроці ми спробуємо дізнатися: 

хто ж такий Сковорода? 

2. Робота із зображенням «дуддл». 

Зверніть увагу на дошку. Перед вам дуддл, (заставка для Google, 

присвячена художньому твору, письменнику чи якомусь явищу) створена на 

честь 295-річчя від дня народження «мандрівного філософа» Григорія 

Сковороди (перегляд дуддл на дошці). Г. Сковорода був настільки важливий для 

української культури, що його часто називають «українським Сократом» (Див. 

Додаток Ж). 

3. Бесіда з учнями. 

- Що ви можете сказати про Григорія Сковороду після того, як 

дізнались цей факт? 

- Що вже ви можете розповісти про філософа, дивлячись на 

зображення дуддла?  

- Чи був Григорій Сковорода винятковою людиною? Обґрунтуйте 

вашу думку. Як це увиразнено в дуддлі? 

IV. Сприймання й засвоєння нового матеріалу 

1. Слово вчителя. 

Деяким учням пощастило відчути себе дослідником життєпису 

Г. Сковороди. Вони мали випереджувальне завдання, яке допоможе нам краще 

пізнати великого любомудра, починаючи з його дитинства. Прошу до слова 

наших дослідників. Під час виступу робіть записи у зошит. 

2. Повідомлення учнів, виконане на основі статті «Народжений 

під знаком стільця» із серії «Життя видатних дітей» Валерія і Наталі 

Лапікури та супроводжене ілюстраціями з відповідної книги (Див. Додаток 

З). 

3. Слово вчителя.  
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Деякі з учнів мали індивідуальне завдання, яке було пов’язане з 

висвітленням творчого надбання Сковороди. Отож, прослухаємо їхні доповіді. 

Під час їхніх виступів робіть записи в зошитах. 

4. Повідомлення учнів «Поетична й байкарська творчість 

Г. Сковороди. Філософські погляди великого любомудра» (Див. Додаток И). 

5. Слово вчителя.  

Значення Г. Сковороди для української культури важко переоцінити. 

Місце цього великого мислителя в нашій культурі дуже важливе. Він у ній – 

надійний міст, який назавжди поєднав в одне ціле давні й нові часи.  

V. Узагальнення та систематизація  знань 

1. Робота зі зображенням «постер» (Див. Додаток І). 

2. Бесіда з учнями. 

- Кого зобразив на постері автор? 

- Які деталі натякають нам про те, що це Сковорода?  

- Які два світи любомудра відтворено на малюнку?  

3. Робота в групах. 

Відповісти на запитання, опираючись на зображення «постер» та 

записи в зошиті:  

1-ша група. Яким би ви змалювали портрет Г. Сковороди? 

2-га група. Який момент його життя найбільше вас вразив і чому? 

3-тя група. Що у творчій спадщині великого українця вас захопило, 

вразило, здивувало? 

4-та група. Які філософські погляди переконують, що він був одним з 

найосвіченіших людей в Україні? 

4. Слово вчителя.  

Минають десятиліття, віки. Із часом відходять у забуття великі й малі 

події, імена їх учасників. Та є образи, які з віком не тьмяніють, а навпаки, 

набувають нового забарвлення, промовляють до своїх нащадків. До таких 

постатей, безперечно, належить Григорій Сковорода. 

VI. Підсумок уроку 
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1. Незакінчене речення. 

Учні вибирають початок фрази, завершуючи її власними міркуваннями. 

Сьогодні я дізнався (лась)… 

Я зрозумів (ла), що… 

Мене здивувало... 

VII. Оцінювання роботи на уроці 

VIII. Домашнє завдання 

1. Підготуватися до читання байки «Бджола та Шершень» зі збірки 

«Байки харківські». 

2. Написати сенкан на тему «Григорій Сковорода». 

3. Створити власний постер до теми «Таким мені явився Сковорода». 

Підготуватися до презентації своєї роботи в класі.  

 

2.3. Урок 3. Григорій Сковорода. Збірка «Байки харківські». По-

вчальний характер і художні особливості байки «Бджола та Шершень». 

Тема: Пізнай самого себе – тоді пізнаєш весь світ. 

Мета: з’ясувати особливості байок Г. Сковороди, проаналізувати байку 

«Бджола і Шершень», поглибити розуміння учнями вчення про «сродну 

працю», розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу, навички ідейно-

художнього аналізу байок, виховувати любов до праці. 

Тип уроку: комбінований. 

Обладнання: мультимедійна дошка, хрестоматія, дидактичні матеріали 

вчителя. 

Методи й прийоми: слово вчителя, фронтальна бесіда, робота з 

коміксом, евристична бесіда, робота з образами, мікрофон. 

Хід уроку: 

I. Мотивація навчальної діяльності 

1. Слово вчителя.  

«Пізнай самого себе – тоді пізнаєш весь світ». А ви погоджуєтесь із цією 

думкою? (Думки учнів). А для чого потрібно пізнати самого себе? 
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II. Актуалізація опорних знань учнів 

1. Перевірка домашнього завдання.  

Учні презентують свої зображення «постер» до теми «Таким мені 

явився Сковорода» та читають створені сенкани до теми «Г. Сковорода». 

Однокласники взаєморецензують постери, використовуючи пункти пам’ятки: 

- Які візуальні образи постера підходять до образу Г. Сковороди? 

- Чи вдало ілюстратори вибрали образи для переднього та заднього 

плану? 

- Чи вдало підібрана палітра плаката? Які почуття навіює постер? 

- Чи вдало підібраний підпис до постера? 

2. Фронтальна бесіда. 

- Дайте визначення байці як жанру художньої літератури. Яких 

вітчизняних і зарубіжних байкарів ви знаєте? 

- Назвіть основні ознаки байки. 

- Що таке алегорія? Дайте визначення. 

- Що таке дидактизм у байці? Як він відображений у композиції 

твору? 

- Назвіть особливості байок Сковороди.  

- Що таке «сила» в байках філософа? 

III. Оголошення теми й мети уроку 

1. Слово вчителя.  

Сьогодні ми повертаємося до Г. Сковороди, щоб не просто продовжити 

знайомство з його творчістю й поглибити знання про видатного українського 

філософа, а щоб глибоко усвідомити його філософське вчення про «сродну 

працю» і його важливість для людства.  

IV. Сприймання й засвоєння нового матеріалу 

1. Робота з коміксом. Виразне читання за ролями (Бджола, 

Шершень, Сковорода) (Див. Додаток Ї). 

Після прочитання триває емоційна пауза. 
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2. З’ясування первинного читацького враження. Евристична 

бесіда.  

- Що вам відомо про бджолу та шершня як комах? 

- У чому Шершень звинувачує Бджолу? 

- У чому вбачає своє призначення ця комаха-трудівниця? 

- Чи відтворено в малюнках коміксу задум Г. Сковороди? 

- Що значить «природжене діло» або «сродна праця»? 

3. Робота над образами. 

Проаналізувати образи Бджоли / Шершня за таким критеріями: 

- Життєва радість Бджоли / Шершня… 

- Життєва мука Бджоли / Шершня… 

- Ставлення Бджоли / Шершня до праці… 

- Образ Бджоли / Шершня втілює таку людську рису, як… 

- Чи відповідають малюнки коміксу авторському задуму? 

- Які риси персонажів байки візуалізовані в коміксах? 

4. Продовження евристичної бесіди. 

- Які життєві приклади наводить байкар у «силі» твору? Про що вони 

свідчать? 

- Чим пояснити те, що людина без діла карається й страждає? 

- Що мав на увазі Епікур, зазначаючи про необхідність жити за 

натурою.  

- Коли праця для людини є насолодою й задоволенням? 

- Які моральні якості в людині виховує ця байка? 

V. Узагальнення та систематизація знань 

1. Евристична бесіда. 

- У чому сенс життя таких людей, як Бджола?...Шершень? 

- Чи віддзеркалює філософію «сродної праці» образ Бджоли? 

Доведіть свою думку. 
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- Бджола – щаслива, бо працює за природним нахилом, але її труд 

використовують люди, ведмеді, шершні – чи актуально це в наші часи? Чи 

часто ви зустрічалися із Шершнями? 

VI. Підсумок уроку 

1. Метод «Мікрофон». 

- Чи були байки Сковороди кроком уперед у тогочасній літературі? 

- Над чим мене змусили замислитися твори Г. Сковороди? 

- Чи актуальні на сьогоднішній день проблеми, порушені в байці? 

2. Підсумкове слово вчителя.  

Григорій Сковорода завдяки своїм творам показав людині, як жити 

найгармонійніше в цьому світі. Він переніс важливі філософські проблеми у 

свою творчість – поетичну, байкарську. Усе це складає один великий заповіт чи 

послання людям не тільки свого часу чи свого народу, а людям усіх часів і 

країн. Г. Сковорода адресував витвори свого серця й розуму нащадкам. Перед 

нами постає завдання – зберегти світло добра й любові, наче мерехтливе сяйво 

запалене ним у людських душах, збагнути таїну його мудрості. 

VII. Оцінювання роботи на уроці 

VIII. Домашнє завдання 

1. Написати творчу роботу «Багатством живиться лише тіло, а душу 

звеселяє споріднена праця». 

2. Дописати власний варіант «сили» до байки «Бджола та Шершень». 

Проілюструвати її або створити власний комікс. 
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ВИСНОВКИ 

Результати дослідження засвідчили досягнення мети, реалізацію завдань 

й дали підстави зробити такі висновки: 

1. Визначено, що учням, що належать до покоління Z, характерна 

підвищена медіаактивність, оскільки вони виростали в епоху смартфонів, і 

більшість з них не знають життя без соціальних мереж та вільного доступу до 

інформації в Інтернеті. Через постійне перебування в інформаційному потоці й 

неможливість сприйняти всю інформацію в дітей «медійного» покоління 

формується «мозаїчне» («кліпове») мислення. 

2. Наявність у дітей медіапокоління «мозаїчного мислення» зумовлена 

тим, що вони є переважно візуалами за типом сприйняття інформації, а отже, 

бачать світ через призму різноманітних картинок, відеозображень. Домінування 

зорового каналу сприймання – це здатність особистості сприймати нову інформацію 

переважно за допомогою зору. Якісні ознаки нової інформації, на які реагує 

носій цього стилю в процесі рецепції та обробки інформації, це – яскравість, 

розмір і колір, його насиченість, сила й чистота; контрастність; фактура; форма 

й симетрія, а також вербальні та невербальні засоби.  

3. З’ясовано, що в учнів старшого підліткового віку домінує прагматичний 

мотив читання, вони читають художні твори переважно за шкільною 

програмою, щоб отримати вищу оцінку. Прочитати нову книгу представники 

«медійного» покоління можуть, якщо зустрічають в Інтернет-просторі її 

оригінальну рекламу, цікаві відгуки однолітків чи авторитетних для них людей 

(спортсменів, співаків, моделей, бізнесменів).  

4. Ще одним дієвим мотивом для прочитання художнього твору може 

стати особистісна значущість його проблематики та образів й оригінальність 

поетики.  Саме такі риси притаманні творам епохи бароко, що перекладається з 

італ. як дивний, химерний. У бароковій літературі стверджувалась складність, 

багатоликість, контрастність і суперечливість світу. Ці якості можуть пробудити 

інтерес у допитливих підлітків. Осмислюючи бароковий період, літературознавці 

констатують, що його творча спадщина має унікальний стиль, який 
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характеризується неабиякою яскравістю й образністю форми та неперевершеною 

афористичністю й метафоричністю змісту. 

5. Саме за цими ознаками стиль бароко суголосний з креолізованими 

текстами – яскравими малюнками, що є ілюстраціями до літературних творів, 

відображенням їх найсуттєвіших ідей у формі метафоричних образів. Можна 

стверджувати, що цей зв’язок нерозривний. Адже сам креолізований текст не 

тільки тлумачиться як засіб адаптації навчальної інформації до специфіки 

«кліпового» мислення сучасних школярів, а й несе в собі простір для реалізації 

творчого потенціалу сучасної особистості, у якому особливе місце посідає яскравість, 

оригінальність і контрастність. 

Потенціал подальшого використання креолізованих текстів вбачається ще 

й у тому, що вони стають вдалим прийом полегшення процесу засвоєння 

інформації шляхом її візуалізації. Саме в сучасних умовах потужної модифікації 

форм навчальної діяльності, спрямованих на створення ґрунтовної основи для 

творчої самореалізації й інтелектуально-культурного розвитку дитини, використання 

креолізованих текстів стає не тільки доступним, а й актуальним, оскільки 

враховує специфіку мислення «цифрових дітей». 

6. Ефективними видами креолізованих текстів є комікси, буктрейлер, 

мотиватор і постер на літературну тему, буклет або брошура про певну книгу 

або творчість письменника, фотоколаж та логотип на літературну тему, дуддл 

(заставка для Google), скрапбукінг, кардмейкінг. 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; сприяє формуванню розуміння рис барокової 

літератури та її місця в загальному літературному контексті. 

7. Вважаємо, що найефективнішими типами уроків вивчення теми 

«Українська література доби бароко» є урок-дослідження та комбінований 

урок. Завдяки цим типам занять школярі особистісно зорієнтовано сприймають 

навчальний матеріал, аналізують почуте та роблять висновки, які є підґрунтям 

для базових знань з опрацьованої теми. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Додаток Б 

 

 

Додаток В 

Повідомлення учнів «Особливості поетики бароко» 

Цей перший стильовий напрям в історії культури, який більшою чи 

меншою мірою охопив усі народи Європи незалежно від національності та 

віросповідання, одностайно називають бароко. Гуманізація культури за епохи 

бароко полягала в її зверненні до проблеми духовного буття людства, намаганні 

проникнути в глибини людської психіки, осягнути таїну світу у зв’язку з 

вічними питаннями щодо добра і зла, життя і смерті, віри й зневіри, любові й 

ненависті тощо. Представники бароко поставили людину в центр світоглядних 
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шукань, порушивши питання про взаємозв’язок внутрішнього світу людини з 

безмежним Усесвітом. 

Визначальною ознакою бароко є прагнення до універсальності 

художнього мислення. Митці зображають не просто епізоди із життя людей, а й 

буття людства в глобальному масштабі. Вони розповідають про боротьбу 

одвічних начал, безкінечність космосу й місце людини в складному та 

бурхливому світі. Характерною ознакою бароко є також його динамізм, що 

проявляється в постійній зміні форм, які мають відтворити рух і душевний 

неспокій світу. Митці бароко намагалися розбурхати, пробудити, спонукати 

людську душу до пошуку вічних істин, себе, Бога. Барокові твори справляють 

враження неспокою, бентежать розум і серце, хвилюють уяву. Цьому сприяє 

система символів, алегорій, перебільшень, інакомовлень. Бароковій символіці 

властива багатозначність смислів. Основа поетики бароко – контрастність 

суперечності людської душі та світу митці передавали за допомогою 

різноманітних контрастів: світла й темряви, високого й ницого, сну й дійсність, 

добра й зла. Яскравими представниками літератури бароко були Педро 

Кальдерон де ла Барка (Іспанія), Джамбатісно Маріно (Італія), Джон Мільтон 

(Англія), Ганс Гріммельзгаузен (Німеччина). 
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Додаток Г 

Повідомлення учнів «Українське літературне бароко» 

В Україні бароко розвивалося бурхливо й плідно, підтвердженням цього є 

хоча б той факт, що цей літературний напрям протримався в нашій країні 

майже до кінця XVIIІ ст. Одними з визначних його центрів стали Київ та 

Чернігів. Українське бароко яскраво виявило себе в українській поезії та 

полемічній літературі. Сформувавшись під західноєвропейським впливом на 

початку ХVІІ ст., воно має й власні давньоруські та національні джерела, що 

беруть свій початок у візантійській світській, а головне – християнській 

літературі. Джерелом українського бароко є національний фольклор, що 

особливо позначився на жартівливих та пародійних різдвяних і великодніх 

віршах, бурлескних творах, вертепній драмі, творчості окремих поетів. 

Водночас українське бароко трактує людину як найдосконаліше творіння 

Господа й як утілення античного ідеалу фізичної краси та християнських 

ідеалів моральної досконалості, духовного багатства, що допомагає людині 

знаходити шлях до Бога. Барокові риси наявні вже у творах Івана Вишенського 

та Мелетія Смотрицького, у віршах Касіяна Саковича й Кирила Транквіліона 

Ставровецького. Найбільшого розвитку українське бароко набуло, зокрема, в 

історіографії Григорія Грабянки, Самійла Величка, в ораторській прозі – у 

творах Іоанія Галятовського, Антонія Радивиловського, у творчості Григорія 

Сковороди.  Особливого розвитку українського бароко набуло завдяки Києво-

Могилянській академії, заснованій 1632 р. Вона мала чітку орієнтацію на 

Європу з її шкільництвом, культурою та літературою. Завдяки їй більшість 

українських письменників, починаючи з середини ХVІІ ст. й упродовж майже 

всього ХVІІІ ст., користувалися бароковим стилем. Він був визначальний для 

формування художньої манери письма Лазаря Барановича, Димитрія Туптала, 

Івана Величковського, Іоанна Максимовича, Стефана Яворського та інших 

поетів, які належали до кола чернігівських діячів. Українське бароко справило 

значний вплив не лише на розвиток національної літератури, а й на розквіт 

духовності, високої моральності всього українства. 
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Додаток Ґ 

Повідомлення учнів «Чернігівські Атени» 

Чернігівські Атени – так називали себе чернігівські поети середини XVII–

початку XVIII ст., означаючи цим терміном чернігівське коло поетів, що 

визначились у давній українській поезії. Перший гурток поетів зібрав коло себе 

чернігівський архієпископ, видатний поет ІІ половини XVII ст. Лазар 

Баранович. Сюди входило гроно талантів: Іван Величковський, Дмитро 

Туптало, Іоаникій Галятовський, Стефан Яворський.  

Мистецькі здобутки об'єднання значно розширили жанрове розмаїття 

барокової поезії. Це духовна пісня, філософська лірика, панегірик та епіграма, 

пейзажні й емблематичні вірші, оригінальні фігурні вірші тощо. Поети кола 

писали на теми філософські, морально-повчальні, дали зразки патріотичної 

поезії, яка з часом стала називатися бароковою. Взірцем барокових віршів є 
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збірка «Курйозні поезії» Івана Величковського, зокрема «Млеко, од овці, 

пастиру належноє». Серед прозових творів стиль бароко найбільше 

проявляється в ораторській прозі (збірників проповідей Лазаря Барановича 

«Меч духовний», «Труби словес проповідних»; Іоаникія Галятовського «Ключ 

розуміння». 
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Додаток Д 

 

Додаток Е 
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Додаток Є 

Повідомлення учнів «Знайомство з поетом» 

Іван Величковський (близько 1650–1701 рр.) – поет, перекладач, теоретик 

літератури, культурний і громадський діяч ІІ половини ХVІІ ст. Освіту здобув в 

Києво-Могилянськії академії. Потім жив у Чернігові, працював у друкарні 

Лазаря Барановича й входив до чернігівського гуртку поетів. Пізніше оселився 

в Полтаві, служив священиком. 

І. Величковський справедливо вважається одним з найоригінальніших 

барокових поетів. Його творчості притаманні як духовні, так і світські мотиви, 

що розкриваються через філософську й морально-повчальну тематику. Поезіям 

митця властиві типові для бароко орнаментальність, афористичність, влучність, 

дотепність та курйозність, побудовані твори на контрастах й антитезах. Однією 

з найбільших заслуг поета є розробка теорії та практики курйозного 

віршування. Він був автором двох талановитих рукописних збірок «Млеко, од 

овці пастирю належноє» та «Зегар з полузегаром». Вони складаються з так 

званих курйозних віршів, які сам письменник називав словесними іграшками.  
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Додаток Ж 

Дуддл «Григорій Сковорода» 

 

Додаток З 

Повідомлення учнів, виконане на основі статті «Народжений під знаком 

стільця» із серії «Життя видатних дітей» Валерія і Наталі Лапікури 

Коли третього грудня 1722-го року в родині козака Полтавського полку 

Сави Сковороди народився хлопчик, йому дали ім’я Григорій. Змалку Григорія 

привчали до науки, бо так було прийнято в козацьких родинах: старшому сину 

Степану шаблю, а молодшому – Книгу, себто, Святе Письмо. 

 

Дитиною Григорій був слухняною, такою сумирною, аж страх часом 

батьків брав. Маленького хлопчика виховував дідусь – наймудріша і 

найдосвідченіша людина в сім’ї. Дивовижне було те виховання. Не кричали, не 

лаяли, не смикали: «Туди не йди, цього не чіпай, стій тут і ані руш, доки я не 

прийду!» Усе це заміняли чарівні слова: «Ходімо, дитино, зі мною. То до річки, 

то до саду, а може на вигін підуть. А як ноги не втомляться – то й до лісу. І 
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йшли. Люди озирались і посміхалися, коли бачили: йде поволі сивий-сивий 

дідусь, а поряд із ним дріботить маленьке біляве хлоп’ятко. 

 

Як ріс Григорій, так виростали в ньому талани до різних справ. Не вспів 

дід здивуватися, а його онук вже на сопілці грає. Да так грає. Наче з нею й 

народився. Мав хлоп’я й дивовижно чистий, мало не янгольський голос. 

Помітив священик дар, та і переставив Григорія до старших співаків.  

 

 

І тут з’ясувалося,  що,  крім природного музичного таланту,  у хлопчика 

ще й дивовижна пам'ять – найскладніші літургійні тексти запам’ятовує з пер-

шого разу. Так й до сіми років Григорій осягнув грамоту. Бачив дід у своєму 

онукові хист до науки. Покликав сина, батька Григорія, до себе та й мовив свою 

останню волю: відвези Григорія в Київ, до Академії.  

Отак і опинився малий Гриць у Києві на Подолі, де містилася Києво-

Могилянська Академія – та й нині міститься вона там. На подив викладачів 

училища, а згодом і Академії, спудей Григорій Сковорода осягнув науки 

напрочуд легко. Мало не з перших днів привернув увагу регента співочої 

капели і одержав запрошення до уславленого далеко за межам Києва хору 

спудеїв. Уславився він не лише своїми унікальними музичними здібностями. 

Без особливих зусиль давалися і найскладніші науки: давньогрецька мова, 

латина, філософія, природнича історія. 
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Ще в юні роки – у неповні вісімнадцять – Григорія Сковороду забрали до 

Санкт-Петербурга, до придворної співочої капели імператриці Єлизавети. Тісно 

і ніякого було Сковороді в цьому городі. Поспівав два роки і відчув себе 

соловейком у золотій клітці. Подякував за хліб-сіль і повернувся в Україну.  

 

Отож, Григорій Сковорода замість того, щоб служити та вислужуватися, 

поклав у сакви Біблію, папір і каламар із чорнилом, узяв до рук ціпок і за п’ять 

років пішки обійшов чи не всі університети тодішньої Західної Європи. Його 

всюди достойно приймали, запрошували лишитися. Проте Григорій Савич 

увічливо відхилив усі запрошення зостатися і помандрував додому. Надіслала 

запрошення негайно прибути до Санкт-Петербургу сама цариця Єкатерина. На 

це любомудр їй відповів коротеньким віршем:  

Мені сопілка і вівця  

Дорожчі царського вінця. 

 

До самої смерті у Сковороди не було ні власної домівки, навіть 

постійного кутка не було. Після повернення з Європи він якийсь час 

учителював – то в Переяславському колегіумі, то в Харківському. Проте так 

ніде і не зігрів місця. Останні двадцять п’ять років свого життя Григорій Савич 

провів у постійних мандрах по Україні. Помер великий мислитель своєї епохи в 

селі Іванівка за сорок верств від Харкова. Там же він і похований. Згідно з його 
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заповітом, на могилі поклали камінь із написом: «Світ ловив мене, але не 

спіймав». 

Головна заповідь його життя: всі люди рівні від народження. Відтак – 

немає в цьому світі вищих прав, ніж права людини.  Права людини – 

народжуватися і жити вільно, обирати роботу і заняття до душі, а не з примусу, 

безперешкодно пізнавати світ і самого себе… право, врешті-решт, бути 

диваком і залишатися самим собою. 

Додаток И 

Повідомлення учнів «Поетична і байкарська творчість Г. Сковороди. 

Філософські погляди великого любомудра». 

Як свідчать факти, протягом 1753–1785 рр. Григорія Сковороду часто 

навідувала муза, що спричинило появу збірки «Сад божественних пісень», куди 

увійшло 30 віршів. Поетична спадщина Г. Сковороди – ще одна грань його 

таланту. «Божественні пісні» не слід розуміти буквально, хоча Сковорода і 

вказує, що його «сад проріс із зерен священного письма». Збірка є своєрідним 

ліричним щоденником, у якому відбилися життєві події, роздуми, ліричний 

настрій їх автора. Сучасні дослідники поетичної творчої Г. Сковороди 

поділяють його вірші на чотири групи: ліричні, сатиричні, привітальні, 

релігійні. Окремі вірші поета стали народними піснями. Серед них сатиричний 

вірш «Всякому місту – звичай і права». 

У 1769–1774 рр. Г. Сковорода створив 30 оповідок, що склали знамениту 

збірку «Байки харківські». У байках любомудра знайшли продовження 

сатиричні мотиви давньої української літератури. Він фактично завершив 

українську байкарську традицію XVII–XVIII ст., вивів байку як літературний 

жанр на шлях самостійного розвитку. Побудовані байки на діалогах і 

контрастах. У багатьох автор використав народні сюжети. За тематикою байки 

Сковороди поділяються на три групи: байки про «сродну працю», байки про 

«згубність сластолюбія» й байки, у яких висміяно людські вади. Байки 

Сковороди були прозовими, що є особливістю. Мораль у своїх творах автор 

називає силою, підкреслюючи цим словом, у чому полягає суть (сила), 
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повчальність кожної окремої байки. Ще однією особливістю сковородинських 

байок є те, що мораль у них переростає в невеликі філософські трактати.  

Григорій Савич замислювався над тим, як допомогти своєму народові. 

Він у дохідливій формі пояснював людям різні явища життя суспільства й 

природи, викладав свої філософські ідеї, у вільний час учив грамоти селянських 

дітей. Філософ-просвітитель доводив, що навчання допоможе швидше й 

точніше виявити природні задатки кожної людини. Основним предметом його 

філософії є людина, її  внутрішній світ і діяльність, інтереси й прагнення, 

здоров’я й щастя. Сковорода на новий рівень підняв ідею «пізнай себе самого», 

висунуту ще давньогрецькими філософами. Пізнати себе людині потрібно для 

того, щоб виявити здібності, закладені в неї самою природою, усвідомити свої 

фізичні й розумові можливості та особливості характеру. Це дасть змогу обрати 

відповідний рід трудової діяльності – «сродну працю». Трудитися потрібно для 

того, щоб забезпечити свої духовні й тілесні потреби й приносити користь 

суспільству. Життя за Сковородою – це постійний і безперервний пошук 

істини. Людина народжена для щастя, яке панує в наших думках, у нашому 

серці, у любові. Твори Григорія Сковороди допомагають нам збагнути шляхи і 

способи досягнення щастя, без якого наше життя не має жодного сенсу. Такою 

була філософія Г. Сковороди, близька й зрозуміла народові. 

Додаток І 

Постер «Таким мені явився Сковорода» 
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Додаток Ї 

Комікс «Бджола та Шершень» 
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