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ВСТУП 

У сучасній комунікації все більшу увагу привертають нові засоби 

транслювання й передачі інформації. В останні роки досить активно 

досліджують явище креолізованих або полікодових текстів – ілюстрованих 

текстів, де вербально виражено інформацію, яка комбінується з іконічним 

складником, що забезпечує ефективний вплив на реципієнта. Питанню 

вивчення такого типу текстів присвячено праці О. Анісімова [1; 2], О. Корда 

[16], Е. Нежура [21], О. Селіванової [25] та ін. Їхні дослідження акцентують 

увагу на природі полікодового тексту й впливі трансформації традиційної 

подачі інформації у сферах його функціонування. 

Сьогодні спостерігаємо використання текстів із візуальною складовою в 

руслі сучасної методики навчання української літератури. З розвитком 

методичної науки все частіше педагоги намагаються знайти максимально 

ефективні засоби навчання. Серед нечисленних праць, у яких висвітлюється 

питання креолізованих текстів, можна виокремити дослідження й методичні 

розробки О. Ісаєвої [14], В. Колосової [15], Ж. Цабеки [30]  та ін. Дослідники 

пропонують найрізноманітніші методи й прийоми донесення навчальної 

інформації, покликаючись на універсальність креолізованих текстів та 

доцільність залучення їх на уроці з вивчення будь-якої літературної теми. 

Спостереження за шкільною програмою з української літератури 

засвідчує обов’язковість екологічного виховання сучасного покоління на 

прикладах програмових творів. Увага до цієї тематики зумовлена станом 

навколишнього середовища й усвідомленням місця людини в ньому, а також 

різного потрактування письменниками взаємозв’язків між природою і 

людиною. Тому креолізовані тексти є помічниками для сучасних учнів у 

тлумаченні цих складних стосунків, адже ідейно-художній зміст твору 

подається шляхом візуалізації через конкретні образи.  

Це зумовлює актуальність проблеми організації вивчення сучасними 

школярами творів на екологічну тематику, що відобразилося у формуванні 

теми нашого дослідження «Методика використання креолізованих текстів 
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при вивченні творів із екологічної тематики на уроках української 

літератури в 5 класі». 

Мета роботи – систематизувати знання про креолізовані тексти, які 

використовуються в навчальному процесі й теоретично окреслити методичні 

шляхи їхнього використання при вивченні текстів із екологічної тематики на 

уроках української літератури. 

Поставлена мета зумовила потребу розв’язання комплексу таких 

завдань: 

1) дослідити сутність креолізованих текстів на матеріалі лінгвістичних 

досліджень; 

2) опрацювати методичні рекомендації, присвячені питанню 

впровадження креолізованих текстів до навчального процесу; 

3) визначити психолого-вікові особливості подання навчальної 

інформації за допомогою принципу наочності; 

4) опрацювати теоретичні відомості з питань екологічного виховання 

в літературній освіті; 

5) розробити систему уроків із використанням різних видів 

креолізованих текстів під час вивчення програмового твору на екологічну 

тематику. 

Об’єктом дослідження є креолізовані тексти, процес впровадження їх до 

методичних засобів навчання. 

Предметом дослідження – зміст і технології застосування креолізованих 

текстів у системі екологічного виховання на уроках української літератури. 

У процесі дослідження для реалізації зазначених завдань використано 

такі 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 
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вивченні творів; емпіричні методи: спостереження, бесіда, інтерв’ювання – для 

окреслення проблем вивчення літератури на екологічну тематику, педагогічний 

експеримент – для перевірки ефективності впровадження запропонованої 

методики.  

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що вперше в 

методиці навчання української літератури обґрунтовано й розроблено шляхи 

використання креолізованих текстів при вивченні програмових творів на 

екологічну проблематику відповідно до їхньої художньої специфіки. 

Практичне значення виконаного дослідження полягає в тому, що 

напрацьовані методичні рекомендації можуть бути використані студентами-

практикантами та вчителями-словесниками на уроках вивчення тем, дотичних 

до екологічного виховання. 

Структура та обсяг дослідження. Робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаних джерел, що містить 31 позиції, і 

додатків. Загальний обсяг дослідження – 47 сторінок, із них основного тексту –   

39 с., додатки (А– Ґ) розміщено на с. 44–47.   
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РОЗДІЛ 1. 

КРЕОЛІЗОВАНІ ТЕКСТИ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ АКТИВІЗАЦІЇ 

ЧИТАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

 

1.1. Поняття й типологія креолізованих текстів 

У процесі пошуку нових засобів виразності людина створює різноманітні 

форми образотворчого подання інформації, прикладом яких є візуалізація всіх 

сфер життя суспільства. Стрімкий перехід до візуалізації розширює вимоги до 

рівня володіння особистістю комунікативною компетентністю в межах 

глобального простору. Зокрема вміння здобувати, перекодовувати, передавати 

інформацію, подану різними засобами фіксування її (вербальним, графічним, 

символьним).  

У наукових виданнях дедалі більше з’являється досліджень, де об’єктом 

вивчення є не традиційний текст, а текст, орієнтований на використання різних 

платформ семіотичних систем. Варто зазначити, що науковці ще не виробили 

загального терміна на позначення таких текстів. Українські та зарубіжні 

дослідники найчастіше використовують у своїх наукових розвідках такі 

термінологічні номінації: креолізований текст (психолінгвісти Ю. Сорокін, 

Є. Тарасов) [27], ізовербальний комплекс (ізоверб) (А. Бернадська) [3], 

гетерогенний (негомогенний) текст (А. Сонін) [26], полікодовий текст 

(Л. Большиянова) [4] тощо.  

З-поміж них найбільш відомим найбільш поширеним є метафоричний 

термін креолізований текст, який належить Ю. Сорокіну та Є. Тарасову [26, с. 

180]. Лінгвісти позначають ним тексти, фактура яких складається з двох 

негомогенних частин: вербальної (мовна/мовленнєва) та невербальної 

(належить до інших знакових систем, ніж природна мова) [26, с. 180–181].  

Сутність креолізованих текстів активно осмислюють лінгвісти. Власне 

термін креолізований походить від поняття креолізована мова, яке 

О. Селіванова описує як мову, сформовану внаслідок взаємодії мови-джерела й 

іншої (місцевої) мови без піджинації [25, с. 269]. Тут йдеться про те, що у 
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креолізованому тексті формується своєрідна мова завдяки взаємодії 

лінгвальних й інших візуальних або аудіальним. Дослідниця О. Анісімова до 

креолізованих зараховує тексти, «у структуруванні яких задіяно коди різних 

знакових систем, передусім засоби вербального й іконічного (образотворчого) 

кодів» [2, с. 72].  

Також креолізований текст визначають як ілюстрований текст, у якому 

вербально виражена інформація сполучається із зображенням; вербальні й 

зображувальні компоненти утворюють візуальне, структурне, змістове й 

функціональне ціле, яке забезпечує комплексний, прагматичний вплив на 

адресата [13, с. 159–160].  

У сучасній практиці креолізований текст розглядається як полікодовий, 

що використовує елементи різних семіотичних систем (зображення, рідше – 

анімація, музичний супровід тощо). Це передусім тексти, у яких взаємодіють 

вербальні й візуальні компоненти. Серед можливих способів візуалізації 

найчастіше використовують фотографії, малюнки, інфографіку, фотоколажі, 

діаграми, графіки, схеми, картини тощо [17, с. 5]. Вибір певного засобу 

залежить від багатьох характеристик: інтенція автора; жанр матеріалу; чинник 

адресата (соціальний статус, рівень освіти, вік, ґендер), сфера функціонування 

креолізованих текстів тощо [21]. 

Візуальні елементи можуть передавати змістовно-фактуальну й 

змістовно-концептуальну інформацію. Серед візуальних елементів-носіїв 

змістовно-фактуальної інформації найбільш частотними є такі: портрет 

персонажа, місце (простір) події, час події, зокрема етапи її часового розвитку. 

Змістовно-концептуальна інформація дозволяє візуально передати авторську 

оцінку подій, дати концептуально значущу ілюстрацію вербального змісту, 

доповнити й підкреслити вираження головної думки й інших елементів 

концепції автора [21]. 

Креолізація текстів буває частковою (візуальний компонент лише 

доповнює текст) і повною (складні семантичні відношення між вербальним і 

візуальним компонентами в тексті, без візуального компонента текст втрачає 
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зміст). Поєднання зображення з текстом змінює сприйняття його змісту: тексти 

з частковою креолізацією, на відміну від текстів з повною креолізацією, 

економлять час читача, бо не вимагають тривалого осмислення інформації. 

Натомість тексти з повною креолізацією, де текстову цілісність творить тісний 

зв’язок вербальних і візуальних компонентів, мають більший емоційний вплив 

на адресата [1, c. 54] На думку дослідників Т. Кузнєцова й О. Герман, 

«ключовим елементом, що визначає позитивність або негативність сприйняття 

всього текстового цілого, є самостійні креолізовані елементи, що несуть 

інформацію та самодостатні щодо розкриття смислу тексту. Саме ілюстрації 

концентрують у собі найбільший конотативний заряд і здатні сформувати 

оцінку всього тексту [19, с. 64–68]. 

Зображення різною мірою бере участь в організації тексту. Учені 

пропонують градацію текстів за ступенем злитості в них вербальних і 

невербальних компонентів: гомогенні вербальні тексти – паралінгвістично 

активні тексти – тексти з частковою креолізацією – тексти з повною 

креолізацією [1; 6; 25].  

Паралінгвістично активні тексти характеризуються наявністю в них 

паралінгвальних засобів організації тексту, які використовуються як допоміжні 

щодо вербальних засобів і вносять додаткові семантичні й експресивні відтінки 

у зміст. До них належать шрифт (курсив, підкреслення), розрядка, написання 

слова великими літерами тощо [2, с. 7–10]. 

У тексті з частковою креолізацією вербальна частина відносно 

автономна, незалежна від зображення. Як правило, невербальний компонент у 

такому разі супроводжує вербальне повідомлення і є факультативним 

елементом в організації тексту [2, с. 7–10]. 

Велика спаяність, злиття компонентів виявляється в тексті з повною 

креолізацією, де вербальна частина не може існувати автономно, незалежно від 

невербальної. Вербальна частина орієнтована на зображення або посилає до 

нього, а саме зображення виступає облігаторним елементом в організаційній 

структурі креолізованого тексту [6, с. 35]. 
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Існує також класифікація креолізованих текстів за впливом на різні 

органи чуття: візуальні (друковані тексти: текст підручника, таблиці, 

демонстраційні картки, роздавальний матеріал, схеми, картини, малюнки, 

екранні засоби); аудіальні (аудіозаписи: звукові посібники, фрагменти зразків 

мовлення; аудіовізуальні (навчальні відеофільми, мультимедійні програми, 

гіпертекст) [6, с. 35].  

Отже, креолізовані тексти набувають усе більшого поширення в сучасній 

комунікації і є одним з найбільш успішних її засобів. Існує багато підходів до 

визначення креолізованих текстів. При цьому більшість науковців схиляються 

до думки, що креолізований текст – це полікодовий текст, який використовує 

елементи різних семіотичних систем, тобто, тексти, у яких взаємодіють 

вербальні й візуальні компоненти (зображення, інфографіка, фотоколажі, 

діаграми, графіки, схеми, анімація, звуковий супровід тощо). Функціонуючи та 

взаємодіючи в єдиному семантичному просторі, вербальний і невербальний 

компоненти забезпечують цілісність і зв’язність креолізованого тексту, його 

комунікативний ефект.  

 

1.2. Роль креолізованих текстів у створенні сприятливого 

навчального  середовища на уроках української літератури  

Тісна взаємодія вербального й візуального компонента в сучасній 

комунікації значно розширила межі функціонування текстів з іконічним 

складником. Уже сьогодні їхнє застосування охоплює й простір 

загальноосвітніх шкіл, у яких впровадження креолізованих текстів 

здійснюється в рамках розроблення системи засобів формування й розвитку в 

учнів ключових предметних компетентностей. 

Сучасні вчителі-методисти (О. Ісаєва [14], В. Колосова [15], Ж. Цабека 

[30]) трактують поняття креолізований текст як особливу форму синтезу 

літературного тексту та візуального його оформлення. Разом вони впливають 

на читача, створюючи комплекс образів, які супроводжують зміст прочитаного.  
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Методист О. Ісаєва вважає використання креолізованих текстів одним із 

засобів активізації читацької діяльності сучасних учнів. Зумовлене це тим, що, 

по-перше, у більшості школярів відсутній інтерес до читання художньої 

літератури, по-друге, вони є переважно візуалами за типом сприйняття 

інформації, а отже, бачать світ через призму різноманітних «картинок», 

відеозображень [14].  

Загального переліку креолізованих текстів, які використовуються 

педагогами в навчальній діяльності, немає, оскільки розвиток сучасних 

технологій продукує виникнення нових способів візуалізації текстів. 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, фотоколаж та логотип на літературну тему, дуддл 

(заставка для ГУГЛа), скрапбукінг, кардмейкінг [14].  

У час активного переосмислення способів донесення літератури до учнів, 

сучасному вчителю варто було б звернути увагу на формат коміксу, аби надалі 

мати змогу формувати завзятого, постійного читача. Комікси – це жанр, що 

об’єднує літературу та образотворче мистецтво, представляє собою 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) [14]. 

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 
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створювати після прочитання та обговорення змісту твору. Обов’язковим 

видом роботи після створення коміксу має бути обговорення результату – 

створеного коміксу. Результатом роботи учнів над коміксом стають створені та 

закріплені у свідомості учнів літературні образи, які можна віднести до одного 

із видів творчої уяви [15]. 

Учитель, який замислиться над проблемою можливостей коміксу в 

навчально-виховному процесі, як вважає В. Собкін, зрозуміє його корисність і 

знайде безліч варіантів застосування не тільки на уроці, а й у позакласній 

роботі [20, с. 141]. Педагог може стати посередником між дитиною і коміксом, 

щоб навчити її читати і розуміти цей художній текст. Крім того, на думку 

автора, було б корисно вчити дітей малювати комікси, бо це дасть можливість 

розвивати художньо-творчі та аналітичні здібності дитини, уміння бачити ціле 

раніше частин, сутність явища чи предмета, відточує техніку роботи з різними 

матеріалами, зображувальні навички тощо. Можна запропонувати дітям 

незавершений комікс і попросити їх придумати фінал, або з заданого набору 

кадрів коміксу скласти власну історію. Ці завдання розвиватимуть творчі 

здібності учнів та їхнє мислення [8, с. 229]. 

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 на складові. Комікс здатний 

зробити процес навчання осмисленим, а значить, ефективним. Дитина, яка знає, 

що таке комікс, уміє його читати й малювати, не просто механічно заучує, а 

прагне зрозуміти сутність, самостійно здобуває знання [8, с. 230]. 

Сучасний урок української літератури покликаний заінтригувати 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 [14]. 
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Різноманіття буктрейлерів (як за мультимедійним утіленням, так і за 

концепцією викладення змісту твору) зумовлює потребу їх систематизації. 

Існує велика кількість класифікацій буктрейлерів: 

 залежно від поставленої мети: бібліотечні та видавничі [12]; 

 за жанром: анонс і відгук [23]; 

 за формою виконання: повноцінний відеоролик та слайд-шоу [23]; 

 за способом візуального втілення тексту: ігрові, неігрові, анімаційні 

[31]; 

 за змістом: розповідні, атмосферні, концептуальні [31]; 

 за формою: ролик із акторською грою, комп'ютерна графіка або 

мультиплікація, колаж [22]; 

Учитель вищої категорії Ж. Цабека на уроках української літератури 

використовує мультимедійний супровід з метою створення конкретного 

наочно-образного уявлення про предмет обговорення, зокрема буктрейлери, 

оскільки вважає, що завдяки їх застосуванню у свідомості учнів відбувається 

процес поглиблення знань із елементами відтворення вже відомого. За 

допомогою мультимедійних технологій на уроці створюється атмосфера 

напружених розумових і креативних зусиль, які захоплюють усі сфери 

психологічної діяльності учнів, але за формою є легкими, цікавими і 

відкривають потребу працювати [30]. 

Учитель може запропонувати учням створити буктрейлер індивідуально 

або розробити спільний проект командою. Візуальна складова запланованої 

роботи може мати різний характер: від світлин чи відеоматеріалів, знайдених в 

Інтернеті, до творчої інтерпретації художнього тексту учнями-акторами. 

Створення буктрейлеру в межах навчального процесу, з одного боку, 

популяризує прочитання книги, а з іншої – дозволяє сповна реалізувати творчі 

здібності школярів. У результаті буктрейлер можна рекламувати в Інтернеті, 

блогах, на форумах, у популярних соціальних мережах.  

Також прорекламувати художній твір можна за допомогою мотиватора 

на літературну тему (художньо оформлений плакат, що рекламує певний твір 
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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 [14]. 

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 [14]. 

Стає популярними серед учителів використання на уроках літературного 

логотипу (оригінальне графічне зображення, що пов’язуються з конкретною 

темою), дуддлу (заставка для Google) й плейкастів (інтерактивних листівок, які 

поєднують в собі слово, картинку й музику) [14]. 

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. 

Отже, сучасне життя ставить перед вчителями різні виклики, і він має 

реагувати на них, бути конкуретно здатним у сучасному інформаційному 

просторі. Так, для того, щоб активізувати читацьку діяльність учнів та 

забезпечити ефективне сприйняття навчального матеріалу, учитель має 

впроваджувати нові та цікаві форми й прийоми роботи. Одним із таких ноу-хау 

можуть стати креолізовані тексти (комікс, буктрейлер, постер на літературну 

тощо). 
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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.  

 

1.3. Психолого-вікові особливості подання навчальної інформації 

учням за допомогою принципу наочності 

У педагогіці наочність завжди вважалася й вважається найважливішим 

принципом навчання, фундаментом для здійснення всебічного розвитку 

особистості. Доведено, що за допомогою зору дитина засвоює сімдесят 

відсотків інформації. На думку Я. Коменського, принцип наочності є «золотим 

правилом дидактики», який вимагає поєднувати наочність і розумові дії, 

наочність і текст. Наочність, у розумінні вченого, стає вирішальним фактором 

засвоєння навчального матеріалу [16, с. 248]. На думку К. Ушинського, 

наочність збагачує коло уявлень учня про реальний світ, робить навчання більш 

доступним, конкретним та цікавим, розвиває спостережливість та мислення. 

Педагог вказував, що діти мислять формами, звуками, фарбами, відчуттями і 

тому використання наочності в навчальному процесі відповідає їхнім 

психологічним особливостям [29, с. 157]. 

Сучасне молоде покоління, як вважає Д. Смирнов, діти, які звикли 

отримувати інформацію за допомогою кольорового образу великими блоками 

через зорові образи [20, с. 140]. У сучасного школяра основу «образу світу» 

становлять не стільки поняття, скільки смислові образи, створювані за 

допомогою візуального мислення. У психологічній науці традиційно візуальне 

мислення визначають як форму діяльності людини, змістом якої є оперування 

наочними образами, а результатом – породження нових, часом абстрактних 

образів, що мають смислове навантаження і роблять значення видимими. 

Іншими словами, візуально мисляча людина не просто використовує первинні 

зорові образи як матеріал мислення, вона перетворює, організовує, упорядковує 
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їх, простежує структурно-просторові взаємозв’язки, моделюючи нові образи, 

використовує інші засоби для того, щоб проілюструвати ті співвідношення, які 

було б складно передати вербально. 

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. Відзначено, 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-логічну, наочно-образну, 

емоційну), спираючись на психолого-вікові особливості учня-реципієнта [11, с. 

19]. 

Урахування психологічних особливостей учня зумовлює звернення до 

технологій візуалізації інформації, які забезпечують компактність, виразність, 

динамічність подання навчального матеріалу, донесення його основного сенсу 

до учнів, а також надають платформу для залучення школярів до колективної 

творчої роботи, у процесі якої знаходять відтворення й практичне застосування 

набуті ними знання. Однією з новітніх технологій візуалізації, яка зараз активно 

поширюється в практиці шкільного навчання, є креолізовані тексти. 

Так, комікс дозволяє відбити максимальну кількість інформації в 

наочному, візуальному образі, дозволяє розставити необхідні акценти в акті 

сприйняття 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. Діти цікавляться коміксами, оскільки 

вони останні чудово поєднують у собі все те, що діти через свої 

психофізіологічні особливості віку і сприйняття, цінують у мистецтві [20,            

с. 141]. Тут є картинка, слово і динаміка. Картинка відіграє провідну роль, вона 

чітко промальована, не обтяжена деталями, що для дитини дуже важливо, слово 

містке, а динаміка органічна. Зображена в коміксі динаміка образів і подій 

притягує дитину. Рухаючись від кадра до кадра, дитина слідкує за розвитком 
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історії та долею персонажів, радіє перетворенням, що відбуваються на її очах 

[8, с. 232]. 

Комікс, на думку Є. Даниленка, треба використовувати як універсальну 

форму пред’явлення нової інформації, форму, орієнтовану на свідомість 

дитини, на її почуття. Як звична для учнів узагальнена візуальна інформація, 

вона допомагала б швидше розуміти матеріал, зберігала б час і сили на його 

осмислення. Процес навчання був би більш продуктивним, таким, що враховує 

особливості дитячого сприйняття [10, с. 104]. 

Крім того, комікс здатний розв’язати проблему мотивації. Оскільки діти 

не розуміють, навіщо вони вивчають деякі дисципліни, не бачать сенсу в 

наукових знаннях, то засвоєння не є ефективним. Дітям треба розуміти, навіщо 

вони вчаться. За допомогою коміксу, який відтворює реальні життєві ситуації, 

стає можливим наблизити навчання до життя. А яскраві картинки покажуть, як 

можна використовувати здобуті в школі знання в реальних життєвих ситуаціях. 

Таким чином з’являється інтерес до навчання, воно стає радістю, а не тягарем 

[8, с. 232]. 

Буктрейлер також є медіаресурсом, що покликаний привабити читача до 

бібліотеки. Як твердить Т. Заіченко, «оскільки молодь орієнтується на 

аудіовізуальну інформацію, то ж цим і треба заохочувати [12, с. 52]. Звідси 

виникла ідея популяризації читання за допомогою буктрейлерів». Бібліотечні 

буктрейлери, вважає дослідниця, допомагають тісніше контактувати із 

сучасними «інформатизованими» читачами [12, с. 52]. 

Про залучення нових читачів шляхом створення буктрейлерів до книжок 

наголошує О. Косачова [18, c. 16]. Задля впливу на реципієнта буктрейлер має 

відповідати низці вимог, зокрема: 

 реалізовувати чотири базові функції: інформаційну, комунікативну, 

естетичну та культурно-просвітницьку; 

 використовувати всі можливості візуальної мови, надаючи перевагу 

образу перед словом; 

 ураховувати інтереси цільової читацької аудиторії; 
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 виконуватися в креативній, незвичній для реципієнта формі; 

 не містити спойлерів – передчасно розкритих важливих відомостей 

про сюжет книжки, які можуть кардинально змінити враження про твір, 

знищити інтригу; 

 не перевищувати хронометраж у три хвилини [18, c. 16]. 

Функція буктрейлера в навчальній діяльності трохи відмінна. Тому 

цілком доречно було б назвати як «освітній буктрейлер». 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 [7, с. 40]. 

Зазначимо, що креолізований текст не може замінити класичні методи 

навчання, але принаймні такий спосіб донесення навчального матеріалу – через 

креолізований текст – сприяє тому, що візуалізація стимулює в учня 

осмислення, узагальнення, уточнення сприйманих образів, забезпечує повноту і 

цілісність їх сприйняття. Використання візуалізації в процесі навчання 

дозволяє учню правильно сприймати об’єкт вивчення, набувати уявлень, що 

відповідають дійсності, і це позитивно впливає на процес формування понять. 

Отже, доцільність використання візуалізації навчальної інформації 

зумовлена потребою врахування когнітивних особливостей сучасного 

покоління учнів, а також потребою місткого подання навчального матеріалу у 

вигляді, найбільш зручного для його сприйняття, розуміння, засвоєння, 

запам’ятовування. 

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 фокус уваги учнів на 
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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, застосування якого має бути стратегічно 

вмотивованим, педагогічно доцільним, методично підкріпленим.  
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РОЗДІЛ 2. 

МОДЕЛЮВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА 

ЕКОЛОГІЧНУ ТЕМАТИКУ З ВИКОРИСТАННЯМ КРЕОЛІЗОВАНИХ 

ТЕКСТІВ 

 

2.1. Екологічне виховання школярів засобами художнього слова 

Поглиблення екологічної кризи та її наслідків протягом кінця ХХ і 

початку ХХІ століття зумовили потребу радикальних змін у ставленні людини 

до природи, а також реалізацію їх через екологічне виховання, яке наразі є 

невід’ємною складовою виховання духовної особистості та належить до низки 

глобальних. Тому перед сучасною школою стоїть завдання значну увагу 

приділяти саме цьому напрямку формування людини, громадянина. 

У «Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти» 

зазначено: «Екологічний компонент спрямований на формування в учнів 

екологічної свідомості та дотримання правил екологічно безпечної поведінки в 

навколишньому природному середовищі»  [24]. Цілеспрямований педагогічний 

вплив на дитину здатний змінити традиційне утилітарно-споживацьке, 

егоїстичне ставлення людини до природи на екологічно доцільне, не загрозливе 

для її існування. Ця мета досягається поетапно шляхом розв’язання освітніх і 

виховних завдань.  

До того ж, організоване екологічне виховання здатне допомогти 

духовному розвитку особистості дитини, її творчій самореалізації та набуттю 

нею екологічної культури. У школі цьому сприяє художнє й музичне виховання, 

а також уроки української літератури, на яких значимим є переосмислення 

проблеми «природа–людина». 

Навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів 5–9 

класів з української літератури зазначено, що літературна освіта є важливим 

чинником створення оптимальних передумов розвитку всебічно освіченої 

особистості, виховання громадянина-патріота України, який бережливо 
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ставиться до природи, безпечно й доцільно використовує досягнення науки й 

техніки, дотримується здорового способу життя [28, с. 3].  

Про важливість екологічного виховання зазначено в пояснювальній 

записці до Навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів 5–9 

класів з української літератури, зокрема в розділі «Компетентнісний потенціал 

предмета «Українська література». Однією із ключових компетентностей, яка 

формується в процесі навчання й соціалізації, є екологічна грамотність і 

здорове життя. Автори програми стверджують, що завдяки їй учень-реципієнт 

набуває таких умінь:  

 ілюструвати екологічні проблеми прикладами з художніх творів; 

 бережливо ставитися до природи як важливого чинника реалізації 

особистості;  

 розуміти переваги здорового способу життя [28, с. 10].  

Окрім цього, завдяки художньому слову в учнях формується позитивне 

ставлення до навколишнього світу, а саме:  

 усвідомлення людини як частини природи, незворотності покарання 

за зло, причинене довкіллю;  

 готовність зберігати природні ресурси для сьогодення та 

майбутнього [28, с. 10]. 

Українська література як навчальний предмет має значний потенціал для 

реалізацій багатьох напрямків освіти та виховання, тому мета наскрізної лінії 

«Екологічна безпека та сталий розвиток» – це формування в учнів соціальної 

активності, відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони 

дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, усвідомлюючи 

важливість сталого розвитку для збереження довкілля й розвитку суспільства 

[28, с. 10]. Тому, уроки з літератури дадуть змогу учню усвідомити 

взаємозв’язок людини і природи й викличуть бажання долучитися до захисту 

навколишнього середовища. 

У літературі проблема гармонійного взаємозв’язку природи й людини має 

давню традицію. Так, вона відбилась в українському фольклорі, багатьох 
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пам’ятках давньої літератури, зокрема «Слові о полку Ігоревім», творах 

Г. Сковороди, Г. Квітки-Основ’яненка, Т. Шевченка, Марка Вовчка, І. Франка, 

М. Коцюбинського, Лесі Українки, Остапа Вишні, О. Довженка, Є. Гуцала,      І. 

Драча, Л. Костенко та багатьох інших [5, с. 2].  

Значний внесок у розробку питання взаємозалежності природи й людини 

та їхнього гармонійного співіснування здійснила Леся Українка. Система 

образів «Лісової пісні» переконливо обґрунтовує потребу гармонії людини з 

природою. Кожне дерево у драмі живе, дихає, говорить, має свою вдачу. Заклик 

«любити природу» діти можуть відчути і під час вивчення творчості Остапа 

Вишні. Його «Мисливські усмішки» пронизані глибокою любов’ю до природи 

рідного краю. Справжнім гімном природі стала кіноповість О. Довженка 

«Зачарована Десна» [5, с. 2]. 

Людина і природа – нерозривне, оскільки людина є її часткою. 

Дивовижним вмінням бачити і описати неперевершену досконалість найменшої 

рослини відзначається проза Євгена Гуцала. Також письменник порушує 

важливі проблеми збереження довкілля. Так, у оповіданні «Лось» автор описує 

лише короткий епізод із життя людей і природи. Але ця розповідь зворушує, 

викликає співчуття і водночас гнів через людську жорстокість [5, с. 2]. 

Надзвичайно чуйним до стихійної сили й краси живої природи був Іван 

Драч. Поета турбували проблеми людської цивілізації, викликані 

перенаселенням планети, урбанізацією, надзвичайно швидким знищенням 

природного оточення людини. Про це він пише у своїх віршах «Балада про 

землю», «В товаристві джмеля», «Що таке трава», «Вірші на перфокарті», 

«Цвинтарі-хмарочоси», «Чорнобильська мадонна» та ін [5, с. 2]. 

Варто зауважити, процес формування екологічної культури дитини є 

стимулом для її подальшого духовного зростання, спрямованого на розвиток її 

суспільного ідеалу, загальнолюдських цінностей, норм поведінки, 

громадянську відповідальність. Норми морального ставлення до природи, які 

стали внутрішньою потребою дитини, можуть сприяти у розв’язанні низки 

екологічних проблем регіону, країни, планети. 
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Отже, світові глобалізаційні процеси, запровадження інноваційних 

технологій, сприяючи прогресу в багатьох сферах суспільного виробництва, 

викликають корінні і далеко не завжди благодійні зрушення у стосунках 

людини з природою. Сучасний світ щодня стає все ближче до порогу 

екологічної катастрофи. Щоб запобігти негативним зрушенням, екологічне 

виховання покликане відродити духовно-моральні риси людини та вибудувати 

стосунки людини і природи, виходячи з пріоритету ідеалів добра, 

справедливості, людяності, що спонукають до благородства почуттів, учинків, 

думок.  

У системі виховних впливів уроки з української літератури допомагають 

учню-реципієнту засвоїти екологічні норми, правила поведінки, набути навичок 

екологічної культури, яка є сукупністю певних якісних рівнів ставлення 

особистості як до природи, так і до самого себе в цій природі. 

 

2.2. Урок 1. Євген Гуцало – український письменник, заступник 

живого світу. Світ природи та місце людини в ньому на матеріалі 

оповідання «Лось» (5 клас) 

Тема: Природа – єдина книга, кожна сторінка якої сповнена глибокого 

змісту.  

Мета: ознайомити учнів із фактами біографії автора, змістом оповідання 

«Лось», навчати знаходити та коментувати в оповіданні найбільш вражаючі 

фрагменти, опрацювати ідейно-художній зміст програмового твору, визначити 

його тему й ідею, охарактеризувати головних героїв; розвивати уміння давати 

оцінку людським якостям, учинкам, аргументовано висловлювати власні 

думки, спостереження, роздуми, розвивати навички виразного читання, творчу 

уяву, логічне мислення, уміння переказувати; виховувати доброту, співчуття, 

милосердя, любов до навколишнього середовища, невідступність від 

гуманістичних переконань. 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування вмінь. 
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Методи й прийоми: слово вчителя, бесіда (фронтальна, евристична, 

підсумкова), метод «Мікрофон», робота з креолізованими текстами, постановка 

проблемного питання, виразне читання ланцюжком, робота в парах над 

образом, діаграма Венна, літературознавча скарбничка, вирішення проблемного 

питання. 

Теорія літератури: оповідання. 

Міжпредметні зв’язки: світова література, природознавство, живопис, 

музика. 

Обладнання: підручник, мультимедійна дошка, постер, відео, 

скрапбукінг , дидактичний матеріал вчителя.  

 

Хід уроку: 

I. Мотивація навчальної діяльності 

1. Вступне слово вчителя.  

З давніх-давен природа вважається вічним зразком довершеності. Людині 

ж даровано щастя користуватися її благами, насолоджуватися красою та 

оберігати кожну частинку прекрасного світу. Здавалося б, це так просто, але не 

кожен навчився жити в цьому світі за законами гармонії.  

II. Актуалізація опорних знань учнів 

1. Фронтальна бесіда. 

 Пригадайте, що означає поняття «жива природа»? Назвіть її 

представників? (рослини, гриби, риби, птахи, комахи, звірі, бактерії, людина) 

 Яких ви знаєте тварин? Чи бачили їх на власні очі? 

 Чи доводилось вам їх коли-небудь рятувати? 

 Пригадайте з вивченого матеріалу твори, в яких людина допомагає 

тварині (казка «Кривенька качечка» тощо). 

III. Оголошення теми й мети уроку 

1. Слово вчителя. 

Сьогодні ми маємо гарну нагоду познайомитися з митцем, який усю 

творчість присвятив природі, взаємозв’язку людини з нею. Ім’я Євгена Гуцала 
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належать до найяскравіших імен, які невтомно і самобутньо репрезентують цю 

тему в українській літературі. Своїми творами письменник пропонує читачеві 

наблизитися до світу живої природи, дізнатися багато нового про його 

мешканців. Серед творчого здобутку Є. Гуцала є вибрані, до яких входить твір 

«Лось», зміст якого ми опрацюємо, навчимося виразно і вдумливо читати, 

спробуємо схарактеризувати персонажів за ключовими цитатами. А зараз 

дізнаємося про життя Є. Гуцала і визначимо, в чому полягає різнобічне 

обдарування, талант письменника. 

IV. Сприймання й засвоєння нового матеріалу 

1. Знайомство з життям і творчістю письменника (за допомогою 

використання постера «Євген Гуцало») (Див. Додаток А). 

Євген Гуцало народився 14 січня 1937 року в селі Старому Животові на 

Вінниччині в родині вчителів: батько викладав українську мову й літературу, 

мама – хімію та біологію. Мабуть, тому уже змалку у хлопчика жевріла любов 

до рідного слова й подільської природи, до ледь відчутних відтінків барвистої 

мови й до шелестіння шовкових трав. Його раннє дитинство припало на період 

Другої світової війни, яка не могла не позначитися в майбутньому й на 

творчості письменника. 

Почав писати ще в школі. Сам письменник жартуючи згадував: «Здається, 

я писав завжди». У Євгена був свій «робочий кабінет»: за хатою, в кущах бузку. 

Він сам змайстрував неоковирного стола з грабових жердин, і спекотного 

подільського літа, сховавшись у затінку, писав там оповідання та вірші, 

запаковував написане в конверти й надсилав до різних журналів, газет, проте 

отримував негативні відповіді. Та хлопець не опускав рук, твердо вирішивши 

стати журналістом. А ще багато читав. Читав «Кобзаря» Т. Шевченка, стару 

зачитану Біблію. Пристрасть до читання не покидала його упродовж життя.  

Майбутній письменник закінчив історико-філологічний факультет 

Ніжинського педінституту. Працював у редакціях газет на Вінниччині, 

Донеччині, Львівщині, Чернігівщині, у Києві.  
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Юнак не припиняв займатись письменством, надсилав свої твори вже 

знаним тоді поетам П. Тичині й М. Рильському, але ніякої відповіді не отримав. 

Однак впертість, наполегливість і велике бажання перемогли – Євген Гуцало 

став в один ряд з класиками української літератури. З-під пера його вийшло 

понад сто книжок. На превеликий жаль, митець пішов з життя у розквіті 

творчих сил, коли йому було лише 58 років. 

Про Є. Гуцала його друзі жартома розповідали, що коли він йшов 

ранковими вулицями Києва, то в цей момент пташки переставали співати й 

сідали йому на плече – ось як природа відчувала його любов і відповідала 

взаємністю. Таким неординарним, непересічним був Євген Гуцало – лауреат 

Державної премії імені Т. Г. Шевченка за твори для дітей, адже митець відчував 

дитячу душу чи не краще серед письменників. 

2. Слово вчителя. 

Є. Гуцало подарував юним читачам твори, оповиті поетичним словом, яке 

допомагає читачу усвідомити і красу навколишнього світу, і величезну радість 

самого існування на нашій чудовій планеті, глибше зрозуміти втіхи дитинства, 

по-новому глянути на природу, відчути, скільки глибокого змісту таїться у 

звичайному дереві посеред укритої квітами лісової галявині, у небесній блакиті 

з білими хмаринками, по якій ми так часто ковзаємо байдужим поглядом. 

Любов до всього живого – наскрізна тема письменника, зокрема їй 

присвячений твір «Лось», з яким відбудеться сьогодні наше знайомство. Уже 

самою назвою автор вказав на цю могутню тварину. І щоб стати обізнаним, 

дізнатися нові знання про неї, ми запросимо до виступу учня/ученицю, який(а) 

мав(ла) випереджувальне завдання. 

3. Випереджувальне завдання. 

Лось, належить до родини оленевих. Довжина тіла лося досягає трьох 

метрів, висота – більше трьох метрів. Голова велика, тулуб і шия в нього 

короткі, високий загривок у вигляд горба. Шерсть груба, буро-чорна. Ноги 

сильно витягнуті, тому, щоб напитися, лось вимушений заходити глибоко у 
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воду або ставати на коліна передніх ніг. Ці тварини харчуються рослинами. 

Лосі добре бігають і плавають.  

Усього їх на Землі майже півтора мільйона. В Україні поширений на 

півночі в лісовій зоні. Лосі мешкають в заповідниках (конкретна ділянка землі 

або води, що знаходиться під охороною країни) або в інших природних зонах. 

4. Метод «Мікрофон» 

 Чи було вам цікаво прослухати це повідомлення? 

 Чи знали ви це раніше? Що ви почули вперше? 

 Скажіть, чи ви коли-небудь бачили лосів на власні очі? 

Давайте переглянемо відео, яке допоможе нам хоч на хвилинку відчути 

себе поряд з цією могутньою твариною і налаштуватись на знайомство із 

твором (Див. Додаток Б). 

5. Перегляд відео. 

6. Методу «мікрофон». 

 Які емоції або враження у вас викликало це відео? 

 Яка пора року відтворена на відео? 

 Яка тварина зображена на відео? 

 Який епізод із відео вас вразив? Чому? 

7. Слово вчителя. 

Сумно казати, але в Україні за останні п’ять років стрімко скоротилася 

популяція лося. Наприкінці минулого року в країні було трохи більше 3000 

особин цієї тварини. Стрімке зменшення кількості лосів спричинили як 

потепління клімату, так і діяльність людини. 

Так, наприкінці листопада 2018 року лося виключили із Червоної книги 

України та відповідно дозволили полювати на нього. Нагадаю, що Червона 

книга – це основний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний 

стан рідкісних і таких, що знаходять під загрозою зникнення, видів тварин і 

рослин, які підлягають охороні. 
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І вже на початку 2019 року ми натрапляємо на новини про жорстокі 

вбивства цих тварин браконьєрами (люди, які незаконно добувають природні 

ресурси). 

8. Постановка проблемного питання. 

Чи правильним є рішення про виключення лося із Червоної книги? 

Подумайте над цим питанням. До нього ми повернемось наприкінці 

уроку. 

9. Слово вчителя. 

Настав час відкрити захоплюючий світ природи Є. Гуцала, адже 

письменник у творі «Лось» вклав глибоке й мудре послання для нас. 

10. Виразне читання твору ланцюжком. 

11. З’ясування первинного читацького враження. 

 Чи сподобався вам цей твір? Чим саме? 

 Які почуття виникли у вас після прочитання цього твору?  

 Які вчинки героїв впливали на зміну ваших почуттів? 

 Кого можна вважати головним персонажем твору? Обґрунтуйте 

свою думку. 

12. Робота в парах над образом Лося. 

Проаналізуйте подані цитати, які вказують на зовнішній вигляд й 

характер Лося. Спробуйте охарактеризувати їх одним словом. 

«Це був великий звір з широкими грудьми, які легко  здималися од дихання. 

Його роги нагадували осінній низькорослий кущ, із якого обнесло листя» – 

велетень. 

«Лось був старий самець, уже звик до заповідника, в який потрапив із 

тайги, звик до людей і до того, що його підгодовують» – досвідчений. 

«Лось, розуміючи це, намагався поводитись обачно, але нога боліла, тіло 

слабло, і сили поступово покидали його» – обережний. 

«Лось на хвилю заспокоївся, бо знав, що це не остання його спроба, що 

пробуватиме безперервно, поки дихатиме» – наполегливий. 

«Лось виявився дужий і життєлюбний» – волелюбний. 
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13. Евристична бесіда. 

 За яких обставин лось потрапив у халепу? (Лось опустив голову, 

принюхуючись до ополонки, далі, з витягнутою шиєю, ступив ще трохи, ось-

ось маючи торкнутися губами до осклілого блакитного шумовиння, ніздрі 

затремтіли в передчутті холодної води,— і цієї миті річка під ним затріщала. 

Він усіма чотирма ногами спробував одштовхнутись, але ратиці були вже у 

воді, і лось вжахано відчув, що дедалі глибше занурюється в льодяну кашу). 

 Розкажіть, як поводив себе лось у крижаному полоні. Що ви 

відчули, читаючи ці рядки? (Не раз конвульсивно здригнувся тілом, вкладаючи 

всю силу і весь відчай у той рух, але провалився ще глибше, і тепер крижані 

уламки билися об його спину. На мить принишк, готуючись до нового ривка, і 

коли передні ноги злетіли на кригу, то здавалося, він уже вискочить і 

врятується, але крига знову тріснула під вагою великого тіла, і лось ще раз 

опинився по шию у воді. Ревнув, кличучи на допомогу, і його очі все густіше 

набрякали кров'янистим смутком, аж горіли червоним розпачем). 

 Хто прийшов йому на допомогу? (Два хлопчаки вийшли з лісу на 

берег і зупинились. Приїхали по хмиз, і їхня смирна конячина залишилась на 

узліссі, а вони вирішили подивитись на річку, чи тріщить на ній лід, чи скоро 

рушить). 

 Знайдіть у творі місця, де описується, як хлопчики врятували лося. 

Які почуття переживали діти? (Спершу діти не знали, як до лося підступити, 

щоб і самим не провалитись. Але старший брат узявся рубати лід, 

прокладаючи хід до берега, а молодший тупцяв біля нього і, не знаючи, чим 

допомогти, тільки зітхав та нетерпляче бив себе долонями по стегнах та по 

боках. Лось не боявся людей; Обидва підберезники дивилися на нього з 

недовірою — ого, який великий, і тепер, коли він виліз, жодному з них не 

вірилося, що такий міг втопитись. Вони безпорадно усміхалися, їм хотілося 

підійти до нього ближче, але діти не наважувались). 
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 Що трапилося з лосем після визволення з ополонки? (Коли пролунав 

постріл, то лось деякий час ще біг уперед, а потім спіткнувся, ніби натрапив 

на корч). 

 Знайдіть у тексті портрет дядька Шпичака. (Кругленький, як 

підпалок, з підпалкуватим, добре випеченим обличчям, в розтоптаних, з 

довгими халявами, чоботях, в яких тонув мало не по пояс, дядько зупинився 

поряд із дітьми. Мабуть, також був здивований, що оцей могутній звір 

лежить на землі. Дядько тримав у руці рушницю, але з таким виглядом, ніби 

збирався від когось захищатись). 

 Як автор ставиться до кожного із героїв? 

 Чи збігається ваша думка про героїв з авторською? 

14. Діаграма Венна.  

Ми спробуємо з вами порівняти образи братів-підберезників і дядька 

Шпичака за допомогою діаграми Венна. Заповнення цієї діаграма полягає в 

тому, що в центрі ми пишемо спільні риси між братами і дядьком, а по бокам 

називаємо людські якості, якими вони відрізняються. (Див. Додаток В). 

15. Літературознавча скарбничка. (Див. Додаток Г). 

Оповідання – невеликий прозовий твір, у якому зображено переважно 

один епізод із життя одного або кількох персонажів. 

Особливості оповідання: 

 невеликий обсяг;  

 зображено переважно один епізод;  

 події відбуваються протягом короткого часу;  

 написане прозовою мовою. 

16. Слово вчителя. 

Давайте з вами визначимо жанр твору Є. Гуцало «Лось». Заповніть пусті 

місця. Свою відповідь обґрунтуйте. 

Перша особливість оповідання – невеликий обсяг. 
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Друга особливість – розповідається про одну подію (трагічний випадок із 

лосем). 

Третя особливість – події у творі відбуваються за короткий проміжок 

часу (кілька годин).  

Четверта особливість – у творі наявні чотири дійові особи (лось, двоє 

братів і дядько Шпичак). 

П’ята особливість – твір написано прозовою мовою. 

Повна відповідь: Твір Є. Гуцала «Лось» за жанром – оповідання. Воно 

невелике за обсягом. У ньому розповідається про одну подію (трагічний 

випадок із лосем), які відбувалися за короткий проміжок часу (кілька годин). 

Героїв в оповіданні небагато (лось, двоє братів і дядько Шпичак). Оповідання 

пишуть прозовою мовою. 

V. Узагальнення та систематизація знань 

1. Евристична бесіда. 

 Який епізод оповідання «Лось» найбільше вас захопив? Чому? 

 Який епізод викликав у вас обурення? Чому? 

 Як ви думаєте, чому письменник написав сумний твір, адже 

читачам не подобається сумувати? 

2. Слово вчителя. 

 Спробуємо разом визначити тему твору. (Оповідання Є. Гуцала 

«Лось» про те, як лось, вирвавшись із однієї біди, потрапив у іншу. Хлопчики, 

ризикуючи життям, урятували великого звіра з крижаної води, а їхній рідний 

дядько, мріючи поживитися, застрелив лося — рідкісного звіра із заповідника. 

Роблячи вибір між правдою і родинними почуттями, діти вибирають чесність 

та справедливість, гуманне ставлення до природи. Тому темою оповідання є 

зображення добра і зла в протиставленні світу людей і світу тварин). 

 Яку ідею хоче донести до нас автор твору? (В оповіданні Є. Гуцало  

в образах братів возвеличує щирість, доброту, мужність, хоробрість,  

співчуття, бажання допомагати іншим та охороняти дику природу, а на 
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прикладі дядька Шпачка засуджує грубість, підступність, жорстокість, 

користолюбство). 

 Які проблеми порушив автор? (Проблема обов’язку людини 

оберігати і захищати перед природою, порядності, взаємозв’язку людини і 

природи, честі, боротьби добра і зла). 

VI. Підсумок уроку 

1. Розв’язання проблемного питання. 

Пригадайте, перед початком читання оповідання «Лось» вам було 

запропоновано подумати: Чи правильним є рішення про виключення лося із 

Червоної книги? Кожен з вас добре обдумав це питання, тож прошу поділися 

своїми думками. (Діти виголошують власні думки, зауваження з приводу цього 

питання). 

Чи одностайної думки ви були на початку уроку? Чи може вона 

змінилася?  

2. Підсумкова бесіда. 

Зверніть увагу на творчу тему нашого уроку «Природа – єдина книга, 

кожна сторінка якої сповнена глибоким змістом».  

 Чи можемо ми погодитися з цим висловом? Яку сторінку цієї книги 

ви відкрили для себе сьогодні? 

 Спробуймо замінити слово «природа» на «Червона книга». Чи 

зміниться сенс вислову? Обґрунтуйте відповідь.  

 Як ви вважаєте, чи гідний вчинок для людини – відняти право на 

життя в тварини задля власних потреб, як це зробив дядько Шпичак із 

оповідання «Лось»? 

3. Заключне слово вчителя. 

У свій твір Є. Гуцало заклав мудре послання своїм читачам: письменник 

вчить ніколи не кривдити природу та давати відсіч тим, хто їй шкодить. 

Оповідання допомагає нам виховати в собі чуйність до всього живого, 

доброзичливе ставлення до навколишнього середовища й від зародків 

викорінювати в собі жорстокість і черствість у ставленні до істот, які нас 
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оточують. Адже варто пам’ятати, що кожен вчинок людини – хороший чи 

поганий – не залишається безслідним. Про це ми вестимемо мову наступного 

уроку. 

4. Оцінювання. 

VII. Домашнє завдання 

1. Складіть план оповідання Є. Гуцала «Лось», поділивши текст на 

фрагменти та дібравши до них заголовки. (письмово). 

2. Намалюйте ілюстрацію до твору.  

3. З’ясуйте, чи занесена до Червоної книги України ваша улюблена 

дика тварина.  

 

2.3. Урок 2. Оповідання «Лось». Показ одвічного протистояння добра 

і зла, милосердя і жорстокості 

Тема: Співчуття і милосердя – шлях до перемоги добра. 

Мета: на матеріалі твору розкрити вічну проблему боротьби добра і зла, 

вчити учнів осмислювати вчинки героїв; розвивати уміння давати оцінку 

людським якостям, вчинкам, розвивати творчу уяву, логічне мислення, вміння 

виразного читання; виховувати шанобливе ставлення до світу тварин. 

формувати позитивний життєвий світогляд, віру в перемогу добра, виховувати 

доброту, співчуття, милосердя, любов до природи.        

Тип уроку: комбінований. 

Методи й прийоми: цифровий диктант «Згадати все», слово вчителя, 

бесіда (фронтальна, евристична), виразне читання за ролями, метод гронування, 

робота з креолізованими текстами, складання асоціативного куща, мозковий 

штурм, незакінчене речення. 

Міжпредметні зв’язки: етика, природознавство.  

Обладнання: підручник, виставка малюнків учнів до твору, тлумачний 

словник, Червона книга, презентація «Книга життя» дидактичний матеріал 

вчителя. 
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Хід уроку: 

I. Мотивація навчальної діяльності 

1. Перевірка домашнього завдання. 

Виставка малюнків на оповідання «Лось». Діти дають супровідний 

коментар (до якого епізоду був створений малюнок і чому).  

II. Актуалізація опорних знань учнів 

1. Цифровий диктант «Згадати все». 

Пригадаємо зміст оповідання, відповідаючи на запитання. 

Учні у зошитах записують «0» – якщо твердження неправильне, та «1» 

– якщо твердження правильне. 

1. Лося розбудила злива. (0) 

2. Роги Лося нагадували осінній кущ, із якого обнесло листя. (1) 

3. Лось хотів повернутись на свою батьківщину, у тайгу. (0) 

4. Події в оповіданні відбуваються навесні. (1) 

5. До річки він прийшов, щоб збити вовків зі сліду. (0) 

6. Лось не передбачив, що лід на річці затонкий для нього. (1) 

7. Хлопчаки приїхали до лісу по хмиз. (1) 

8. Брати покликали дядька на допомогу. (0) 

9. Лося помер, втопившись в ополонці. (0) 

10. Дядько пропонував братам поділити здобич. (1) 

11. Мисливець знав, що Лось був мешканцем заповідника. (1) 

12. У фіналі оповідання Шпичак щиро каявся у всьому, що наробив. (0) 

III. Оголошення теми й мети уроку 

1. Слово вчителя.  

Тема сьогоднішнього уроку «Співчуття і милосердя – шлях до перемоги 

добра». Наша розмова буде про добро й милосердя, жорстокість і бездушність, 

людину й природу. Протягом уроку з’ясуємо ваше ставлення до добра і зла, 

любові та милосердя, до природи. 

IV. Сприймання й засвоєння нового матеріалу 

1. Фронтальна бесіда.  
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 Як ви розумієте значення слів «співчуття» і «милосердя»? (Учні 

пояснюють, потім зачитують тлумачення слів, розміщених на дошці). 

Співчуття – це певна форма людинолюбства, це ставлення до іншої 

особи, засноване на визнанні її інтересів та потреб. Співчуття виявляється в 

наданні певної допомоги й підтримки у конкретній ситуації. Спроможність 

співчувати – це одна з властивостей людини в суспільства. 

Милосердя – це певне співчуття, допомога, від якої не чекаєш певної 

користі. Милосердна людина – це та, яка прийде на допомогу, в будь-яку 

секунду. Милосердя – вияв доброти у наших вчинках, думках, справах. 

 Якщо у житті буде співчуття і милосердя, то добро переможе? 

 А як це виявилось у творі, який ми вивчаємо? 

2. Слово вчителя. 

Справді, саме у ставленні до лося проявляється співчуття і милосердя 

головних героїв. Письменники часто використовують такий прийом, 

розкриваючи при цьому всю красу і багатство людської душі або, навпаки, її 

ницість. 

3. Евристична бесіда.  

 У якому епізоді, на вашу думку, яскравий вияв хлопчиками 

співчуття і милосердя до лося? («Старший майнув до саней по сокиру…»). 

 Чому обидва брати і не думали про те, що «весняна крига – 

зрадлива, що вона не зважить і на те, що вони рятівники»? (Тому що їх вчинки 

не мали ніякої вигоди. Вони діяли за покликом серця) 

 Як повели себе діти після пострілу? (Озиралися, намагаючись 

побачити мисливця, проте не запримітили і, набравши в груди гіркого повітря, 

чимдуху погнали туди, де лежав лось. Обидва думали, що не встигнуть вони 

добігти, як лось підведеться, знову неспішно почвалає до лісу, що не було 

ніякого пострілу). 

 Що вразило вас у цьому епізоді? Чому? 

4. Виразне читання за ролями.  
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(Діалог між дітьми і Шпичаком від слів «Від слів «Га? – обізвався 

дядько» до «…ніби вони не чули»). 

5. Продовження евристичної бесіди.  

 Чому дядько не сподівався, що дітям вдасться  порятувати звіра? 

(На його думку, діти не змогли б впоратися з великим звіром, але їх духовні 

поривання були сильнішими за їх фізичну силу). 

 Чим переймався Шпичак над тілом вбитої ним тварини? З чим були 

пов’язані його хвилювання? Чи шкодував він про свій вчинок? (На відміну від 

хлопців, Шпичак (у кінці оповідання) хотів би побачити лося живим тільки 

тому, що боїться покарання, а не тому, що зрозумів жахливість скоєного 

злочину). 

 Чому діти не сперечалися з дядьком, нічого не відповіли на його 

обіцянки поділитися з ним здобиччю? Як ви діяли б на їхньому місці? (Вони не 

думали наживитися зі смерті лося, а лише мріяли про те, щоб лось підвівся і 

побіг до лісу). 

6. Метод гронування. 

Проаналізувавши слова та вчинки братів і дядька Шпичака, як ви 

вважаєте, що уособлюють ці персонажі? На допомогу нам прийде діаграма 

Венна, яку ми створили на попередньому уроці. (Див. Додаток В.). 

Орієнтовна відповідь: 

Брати-підберезники – добро, милосердя, справедливість тощо. Дядько 

Шпичак – зло, шкоду, безсердечність, боягузтво тощо. 

7. Слово вчителя. 

Пригадайте, на попередньому уроці я зазначала, що кожен вчинок 

людини – хороший чи поганий – не залишається безслідним. Адже народна 

мудрість говорить нам: «Роби добро і жди добра. Роблячи зло, на добро не 

сподівайся». Повертаючись до оповідання, як ви гадаєте, чи залишаться вчинки 

дядька Шпичака без покарання? (Діти висловлюють свої думки). 

Кожна дія чи сказане нами слово вписується в Книгу життя. Вона є ніби 

генетичним кодом нашої душі, який витинається з доброго і злого прояву 
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людської сутності. З першої почутої колискової пишеться Книга, а чим вона 

буде наповнена, – залежить лише від самої людини. 

Давайте спробуємо зазирнути в книгу життя персонажів оповідання й 

записати на сторінці «Я і природа», що саме символізують їхні вчинки по 

відношенню до навколишнього середовища?  

8. Складання асоціативного куща. (Див. Додаток Ґ). 

Інструкція: учитель створює книгу як основу, до якої учні будуть 

приєднувати сонечка і хмаринки(з посиланням на власний досвід й зміст 

оповідання «Лось»). Сонечка символізують добрі якості й вчинки людини по 

відношенню до природи, а хмарки, відповідно, негативні.  

V. Узагальнення та систематизація знань 

1. Мозковий штурм. 

На вашу думку, що є сильнішим: добро чи зло? 

2. Заключне слово вчителя.  

Ось і перегорнули ми з вами останню сторінку оповідання «Лось» Євгена 

Гуцала. Впевнена, ви зрозуміли, що всі ми повинні оберігати та захищати 

природу, бути милосердними й виховувати в собі непримиренність до 

аморальних вчинків, боротися з байдужістю, черствістю, бо негативні жахливі 

вчинки залишають на все життя глибокий слід у душі та серці людини. 

Отже, збереження фауни i флори залежить вiд людини. Ставлення 

людини до природи – це мірило людської моралі. Людина повинна більше 

творити добра, бо саме своїми добрими, благородними вчинками вона 

прекрасна.  

VI. Підсумок уроку 

1. Незакінчене речення. 

Я поважаю людей, які… 

У людині я засуджую… 

2. Оцінювання. 

VII. Домашнє завдання 

1. Складіть порадник «З чого почати робити добро». 
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2. Напишіть лист-звернення дядьку Шпичаку або візьміть інтерв’ю у 

братів-підберезників про те, чи вважають вони свій вчинок за подвиг. 
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ВИСНОВКИ 

Результати дослідження засвідчили досягнення мети, реалізацію завдань 

й дали підстави зробити такі висновки: 

1. Опрацьовано та проаналізовано лінгвістичні праці, присвячені 

питанню креолізованих текстів. Дослідники одностайні в тому, що завдяки 

міцній взаємодії тексту й різноманітних візуальних складників, формується 

своєрідна мова, яка має різні термінологічні номінації (креолізований, 

ізовербальний комплекс (ізоверб), гетерогенний (негомогенний) текст, 

полікодовий текст). Візуалізація тексту, унаслідок чого він стає креолізованим, 

може бути різноманітною: за допомогою фотографій, малюнків, інфографіки, 

фотоколажів, діаграм, графіків, схем, відео тощо. Вони можуть передавати 

різну інформацію: від опису портрету персонажа до виявлення авторської 

оцінки. 

2. Систематизовано методичні рекомендації щодо впровадження 

креолізованих текстів до педагогічного процесу. У контексті шкільної освіти 

застосування креолізованих текстів потребує посиленої уваги з боку вчителів та 

вчених-методистів, оскільки креолізовані тексти вдало виконують функцію 

сучасного уроку української літератури – викликати в учня інтерес й бажання 

самостійно прочитати художній твір. Креолізовані тексти не тільки заохочують 

до читання. Такий засіб навчання спрямовує школяра на творчий підхід до 

вивчення програмових творів, є можливість сформувати світогляд. 

3. Під час вивчення української літератури можна запропонувати 

школярам роботу з коміксом, буктрейлером, постером, скрапбукінгом, 

аудіокнигами й відеофрагментами. Кожен із цих видів текстів має свої 

особливості створення та безпосереднього використання на уроках, тому їхня 

ефективність залежить від майстерного й доцільного застосування вчителем. 

4. Потенціал подальшого використання креолізованих текстів 

вбачається ще й у тому, що візуалізація стимулює в учня осмислення, 

узагальнення, уточнення образів, забезпечує повноту й цілісність їх сприйняття 

різних тематичних пластів у системі літературної освіти.  
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5. Визначено, що креолізовані тексти є дієвим засобом формування в 

учнів екологічної культури, що є невід’ємною складовою виховання всебічно 

освіченої особистості, людини, яка дбайливо й відповідально ставиться до 

довкілля. Безпосередня робота з наочним матеріалом допоможе вчителю 

підтримувати атмосферу навчально-виховного процесу. 

6. На уроці з вивчення програмового твору на екологічну тему ми 

запропоновали використання креолізованого тексту як відеопрезентацію 

програмного твору, постер про життєпис письменника й скрапбукінг на 

літературну тему. У такий спосіб можна посилити емоційний ефект сприйняття 

художнього твору та сприяти підвищенню зацікавленості учнів до читання. 

7. Вважаємо, що підібрані типи уроків сприяють кращому 

усвідомленню учнями програмного твору із екологічною тематикою. Школярі 

не тільки сприймають навчальний матеріал, а й вчаться аналізувати його, 

формувати власне ставлення. Цей досвід стає базою для компетентнісних знань 

опрацьованої теми. 
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