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ВСТУП
Актуальність дослідження. У Державній національній програмі “Освіта.
Україна ХХІ століття”, Національній стратегії розвитку освіти в Україні на
2012–2021 роки акцентовано на проблемі підвищення ефективності освіти, що
спонукає методичне сьогодення до пошуку нових продуктивних підходів, які б
сприяли вдосконаленню процесу вивчення художнього твору та його складників
на уроках української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах.
Основний

державний

документ,

що

характеризує

зміст

шкільної

літературної освіти (Постанова КМУ “Про затвердження Державного стандарту
базової й повної середньої освіти: Освітня галузь “Мови й літератури”), визначає
такі її важливі завдання, як формування в школярів стійкого інтересу до читання,
забезпечення

ефективності

процесу

засвоєння

учнями

основних

літературознавчих понять й застосування їх у процесі аналізу художнього
матеріалу. Під час реалізації поставлених завдань важлива роль належить роботі
з позасюжетними елементами, адже глибоке осмислення літературного твору
можливе лише за умови цілісного сприйняття та розуміння тісних взаємозв’язків
усіх його компонентів.
Трактування позасюжетного матеріалу як одного з важливих орієнтирів,
що надає спрямованості процесу аналізу епічного твору, детерміноване
передусім науковим розумінням художнього твору як системно організованої
цілісності

художніх

складників,

спрямованих

на

досягнення

кінцевого

результату – втілення ідеї (за А. Градовським), а також визначенням епосу
продуктивним полем для застосування позасюжетних елементів, а наявності їх у
тексті – однією з основних особливостей його родової поетики (за З. Мітосек).
Загальні аспекти аналізу позасюжетних складників художнього твору
висвітлено в літературознавчих працях Г. Гараєвої, О. Єременко, О. Куци,
А. Шевердіної, у методичних розвідках О. Бандури, Ю. Бондаренка, Т. Бугайко,
Н. Волошиної, С. Жили, В. Неділька, С. Паламар, Є. Пасічника, А. Сафонової та
інших учених. Предметом дослідження науковців стали й окремі елементи
позасюжетності: заголовок (Е. Боєва, Н. Кудря, А. Ламзіна, В. Мержвинський,
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В. Садівничий,

О. Тишковець,

М. Челецька

та

ін.),

епіграф

(Н. Горбач,

О. Крамар, О. Куцевол та ін.), присвята (Л. Вікулова, О. Куцевол та ін.), пейзаж
(Т. Дятленко,

А. Сафонова,

М. Шнеерсон

та

ін.),

портрет

(Б. Галанов,

В. Миронюк, І. Семенчук, К. Сізова та ін.), інтер’єр (Н. Демчук, В. Тимченко та
ін.), оніричні візії персонажів (Т. Бакіна, Н. Баняс, Т. Бовсунівська, О. Гальчук,
Т. Жовновська,

Н. Зборовська,

А. Макарова,

Н. Мочернюк,

С. Пригодій,

Н. Спорадець, Н. Фенько, Д. Чижевський, Л. Шевченко, О. Шупта-В’язовська та
ін.) тощо.
Основним показником якості читацьких умінь учнів більшість науковців
(А. Вітченко, А. Градовський, Н. Волошина, С. Жила, О. Ісаєва, С. Паламар,
Є. Пасічник, А. Ситченко, Г. Токмань, А. Усатий, О. Шкловська, Т. Яценко та
ін.) визначають осмислене сприйняття всіх складників літературного твору.
Інтерес реципієнтів до позасюжетних елементів у процесі осягнення художньої
літератури є одним із чинників сформованості спеціальних читацьких умінь,
індикатором готовності до цілісного усвідомленого сприйняття твору. Однак
аналіз цих компонентів як складної комунікативної одиниці в системі
діалогічних зв’язків “читач – персонаж”, “читач – художній часопростір”, “читач
– ідея твору” досі залишається актуальною проблемою методики навчання
української літератури.
Серед

основних

літературознавчих

та

методичних

проблем,

які

зумовлюють актуальність дослідження, виділимо такі: відсутність чітко
визначеного переліку складників епічного твору, які належать до позасюжетних,
термінологічні розбіжності в номінації поняття “позасюжетні елементи”, брак
наукових досліджень, які надавали б вичерпну інформацію щодо їх вивчення на
уроках української літератури в старших класах.
Практична

значущість

дослідження

детермінована

об’єктивними

і

суб’єктивними причинами: учні-читачі недостатньо зосереджують увагу на
позасюжетному матеріалі: ці складники або зовсім залишаються непоміченими,
або відходять на другий план, хоча для осмислення змісту епічного твору є
надзвичайно важливими; знижений читацький інтерес школярів до елементів
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позасюжетності

зумовлює фрагментарність сприйняття та, як наслідок,

розуміння художнього твору; епізодичність і нецілеспрямованість опрацювання
позасюжетних елементів унеможливлює цілісне осягнення цих складників як
системи

взаємопов’язаних

художніх

елементів;

недостатня

увага

до

позасюжетності в епічному творі знижує рівень ефективності його аналізу.
Труднощі шкільного вивчення позасюжетних елементів зумовлюють
суперечності між рівнем знань і вмінь старшокласників сприймати й аналізувати
епічні твори та завданнями шкільної літературної освіти, окресленими в
Державному стандарті базової й повної середньої освіти: Освітня галузь “Мови й
літератури”; вимогами до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, зазначеними
в чинній програмі з української літератури, віковими й психолого-педагогічними
можливостями старшокласників та процесом вивчення епічних творів на уроках
української літератури в 10–11 класах.
Перспективність означеної проблеми та її недостатня теоретична й
методична розробленість зумовила актуальність обраної теми дослідження –
“Методика вивчення позасюжетних елементів епічного твору на уроках
української літератури в 10–11 класах”.
Зв’язок

дисертаційного

дослідження

з

науковими

програмами,

планами, темами. Роботу виконано в межах планової наукової теми кафедри
української мови і літератури Чернігівського національного педагогічного
університету імені Т. Г. Шевченка “Актуальні проблеми методики навчання
української літератури”. Тему дисертаційного дослідження затверджено Вченою
радою

Чернігівського

національного

педагогічного

університету

імені

Т. Г. Шевченка (протокол № 11 від 13 червня 2012 року), узгоджено в
Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і
психологічних наук в Україні (протокол № 6 від 19 червня 2012 року).
Мета

дослідження

–

розробити,

теоретично

обґрунтувати,

експериментально перевірити методику вивчення позасюжетних елементів
епічного твору на уроках української літератури в 10–11 класах.
Досягненню поставленої мети сприяла реалізація таких завдань:
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− визначити літературознавчі й психолого-педагогічні засади процесу
вивчення позасюжетних елементів епічного твору та простежити розвиток
методичної думки з проблеми дослідження;
− розробити й науково обґрунтувати методичну систему вивчення
позасюжетних елементів епічних творів на уроках української літератури в
старших класах;
− визначити критерії та показники діагностування рівня підготовки
старшокласників до роботи з позасюжетними елементами;
− експериментально перевірити ефективність запропонованої методики
вивчення позасюжетних елементів епічних творів на уроках української
літератури в старших класах.
Об’єктом дослідження є процес вивчення позасюжетних елементів
епічних творів української літератури в старших класах загальноосвітньої
школи.
Предмет дослідження – методична модель опрацювання позасюжетних
елементів епічного твору на уроках української літератури в 10–11 класах
загальноосвітньої школи, особливості її застосування та ефективність.
Для розв’язання поставлених завдань наукового дослідження, забезпечення
достовірності його результатів у процесі роботи над дисертацією використано
такі методи наукового пошуку: теоретичні: аналіз психолого-педагогічної,
літературознавчої і методичної літератури з теми дисертації; огляд державних
документів, що регулюють процес літературної освіти в Україні, чинних програм
та шкільних підручників з української літератури для загальноосвітніх шкіл,
вивчення та узагальнення досвіду роботи вчителів української літератури з
метою визначення стану розроблення та перспектив досліджуваної проблеми в
науці й практиці; емпіричні: діагностичний метод – бесіди, анкетування;
обсерваційний – цілеспрямоване спостереження за освітнім процесом на уроках
літератури, аналіз усних і письмових робіт школярів; прогностичний –
моделювання можливих навчальних ситуацій для визначення ефективних
принципів, методів, прийомів і форм вивчення позасюжетних елементів;

8

педагогічний експеримент – організація констатувального та формувального
етапів експерименту з метою перевірки ефективності створеної методики;
статистичного оброблення даних: порівняльні методики, кількісний та якісний
аналіз,

методи

математичної

статистики

для

опрацювання

результатів

експериментальної роботи й забезпечення їхньої достовірності (λ-критерій
Колмогорова-Смирнова).
Експериментальна

база

дослідження.

Дослідження

проводилося

протягом 2012–2015 рр. Загалом до експерименту залучено 322 учні 10–11 класів
і 43 учителі української літератури загальноосвітніх шкіл Чернігівської,
Київської, Дніпропетровської, Сумської областей.
Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що
вперше розроблено, теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено
методичну систему вивчення позасюжетних елементів епічного твору на уроках
української літератури в старших класах; визначено критерії та рівні
сформованості вмінь учнів аналізувати позасюжетні елементи (високий,
достатній, середній, низький); з’ясовано детермінанти появи й утвердження
поняття “позасюжетні елементи”, уточнено його складники та змістове
наповнення,
категорійним

встановлено
властивостям

підпорядкованість
художнього

цих
твору:

елементів

основним

антропоцентричності,

часопросторовості та концептуальності; подальшого розвитку набула проблема
вивчення епічних творів на уроках української літератури в старших класах.
Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні
антропоцентричного, хронотопного й концептуального видів аналізу та системи
форм, методів, прийомів, навчальних запитань і завдань, спрямованих на
вдосконалення рівня теоретичної й практичної підготовки старшокласників до
роботи з позасюжетними елементами, підвищення ефективності процесу
вивчення епічних творів. Результати дослідження можуть бути використані для
вдосконалення шкільних програм та підручників, у практиці навчання
української літератури в старших класах.
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Результати

дослідження

впроваджено

в

навчальний

процес

Красноколядинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Талалаївського району Чернігівської
області (довідка про впровадження № 33 від 18.05.2015), ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
міста Ніжина Чернігівської області (довідка про впровадження № 01-27/123 від
02.06.2015),

Великосамбірського

навчально-виховного

комплексу

“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад”
Конотопського району Сумської області (довідка про впровадження № 145 від
04.05.2015), Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Роменського
району Сумської області (довідка про впровадження № 37 від 20.05.2015),
Великодимерського

середнього

загальноосвітнього

навчально-виховного

комплексу Броварського району Київської області (довідка про впровадження
№ 64 від 29.05.2015), спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням іноземних мов № 220 міста Києва (довідка про впровадження № 67
від 29.05.2015), загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 276 міста Києва
(довідка про впровадження № 75 від 27.05.2015), Комунального закладу освіти
“Навчально-виховне

об’єднання

технічного

профілю”

№

79

міста

Дніпропетровська (довідка про впровадження № 260-2-05 від 19.05.2015),
Комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 73” міста
Дніпропетровська (довідка про впровадження № 134 від 18.05.2015).
Достовірність

наукових

положень,

висновків

і

результатів

забезпечується теоретичним обґрунтуванням вихідних положень, вибором
ефективних методів і прийомів дослідження, проведенням педагогічного
експерименту в умовах вивчення шкільного курсу української літератури в
загальноосвітніх навчальних закладах, порівняльним аналізом кількісно-якісних
показників навчальних досягнень учнів, здобутих під час констатувального й
формувального етапів експерименту, позитивною динамікою результатів
дослідного навчання.
Теоретико-методологічна основа дослідження. Робота ґрунтується на
базових положеннях теорії літератури (праці Г. Абрамовича, О. Бандури,
М. Бахтіна, П. Білоуса, Є. Васильєва, Н. Вершиніної, П. Волинського, О. Галича,
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Е. Добіна, А. Єсина, Н. Зборовської, І. Іванишина, Г. Клочека, О. Ковальчука,
В. Кожинова,

В. Марка,

В. Назарця,

А. Ткаченка,

Л. Тимофєєва,

Б. Томашевского, Н. Ференц, В. Халізєва, Л. Чернець, В. Шкловського та ін.).
Експериментальна

методика

вивчення

позасюжетних

елементів

з

урахуванням їхньої підпорядкованості основним категорійним властивостям
прозового

твору

поєднує

результати

лінгвістичних

(А. Бондаренко,

О. Воробйова, А. Загнітко, В. Кухаренко, Л. Мацько, О. Селіванова, З. Тураєва та
ін.)

і

літературознавчих

(Т. Бовсунівська,

Н. Зборовська,

М. Маркова,

О. Матвєєва та інших) досліджень.
Методологічну основу дисертації на психолого-педагогічному рівні
становлять методичні праці, у яких визначено вікові особливості сприйняття
художніх

творів важливим чинником літературного розвитку школярів

(Т. Бугайко,

Т. Дятленко,

Н. Молдавська,

О. Никифорова,

Є. Пасічник,

М. Рибникова, А. Ситченко та ін.). У дослідженні враховані загальнодидактичні
аспекти

навчання

літератури

О. Бандури,

Н. Волошиної,

Є. Пасічника,

Б. Степанишина, В. Неділька, О. Богданової, Л. Мірошниченко, А. Ситченка,
Г. Токмань та ін.; застосовані авторські методики організації освітнього процесу
Ю. Бондаренка, А. Вітченка, В. Гладишева, А. Градовського, С. Жили, О. Ісаєвої,
О. Куцевол, А. Ситченка, В. Уліщенко та інших дослідників.
Апробація результатів дослідження. Результати дослідження обговорено
на

засіданнях

кафедри

української

мови

і

літератури

Чернігівського

національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, висвітлено у
виступах на конференціях різного рівня, зокрема міжнародних: “Граматичні та
семантичні аспекти функціонування мовних одиниць“ (21–22 березня 2013 р.,
м. Ніжин), “Розвиток наукових досліджень, 2013“ (25–27 листопада 2013 р.,
м. Полтава), “Літературний процес: мова мистецтв і мистецтво мови“ (4–5 квітня
2014 р., м. Київ), “Ідіолект Михайла Коцюбинського в контексті сучасних
лінгвістичних парадигм“ (27 лютого 2015 р., м. Ніжин), “Ніжинська вища школа:
історія і сучасність (1805–2015)“ ( 7–8 жовтня 2015 р., м. Ніжин); всеукраїнських:
“Театр корифеїв і українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХІ ст.“
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(24–25 травня 2012 р., м. Глухів), “Треті Бугайківські читання“ (4–5 жовтня
2012 р., м. Ніжин), “Сучасний урок мови й літератури: проблеми, пошуки,
перспективи“ (25–26 жовтня 2012 р., м. Глухів), “Феномен Олеся Гончара в
духовному просторі українства“ (3–5 квітня 2013 р., м. Дніпропетровськ),
“Українська та світова література в сучасному контексті“ (15 березня 2013 р.,
м. Ніжин), “Проблеми освітнього і наукового контентів професійної підготовки
вчителів-філологів“ (16–17 травня 2013 р., м. Глухів), “Проектна діяльність учнів
у системі компетентісно спрямованої соціальної і життєвої практики в 11-річній
школі та позашкільній освіті“ (27 березня 2014 р., м. Київ ), “Шевченкове слово в
українському мовному просторі“ (21 лютого 2014 р., м. Ніжин), “Актуальні
проблеми сучасного підручникотворення“ (10 квітня 2014 р., м. Глухів),
“Четверті Бугайківські читання“ (2–3 жовтня 2014 р., м. Ніжин), “Українська та
світова література в сучасному контексті“ (18 березня 2015 р., м. Ніжин), “Павло
Тичина у вимірах сучасності“ (11–12 лютого 2016 р., м. Чернігів); регіональних:
Міжвузівська науково-практична конференція “Шевченко і Чернігівщина“
(27 лютого 2014 р., м. Чернігів), Міжвузівська науково-практична конференція,
присвячена 201-й річниці від дня народження Тараса Шевченка (11–12 березня
2015 р., м. Чернігів).
Публікації. Основні положення дослідження викладено у 12 публікаціях,
із них: 6 статей – у наукових фахових виданнях України, 2 – у закордонних
виданнях; 4 – у збірниках матеріалів конференцій.
Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох
розділів,

висновків,

списку

використаних

джерел,

що

нараховує

257

найменувань, додатків на 36 сторінках. Загальний обсяг роботи становить 225
сторінок, із них 160 сторінок основного тексту, що містить 8 таблиць і 4 рисунки,
які займають одну сторінку основного тексту.
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РОЗДІЛ 1
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПОЗАСЮЖЕТНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ ЕПІЧНОГО ТВОРУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ
ЛІТЕРАТУРИ В 10–11 КЛАСАХ
1.1 Літературознавчі аспекти проблеми вивчення позасюжетних
елементів
У літературознавстві нині усталилися уявлення про художній твір як
макроструктуру, що складається з взаємопов’язаних функціональних елементів та
відповідає основним принципам системного підходу: цілісності, ієрархічності,
структурності, взаємозалежності тощо. У літературознавчих працях заявлено значну
кількість

художньо-образних

засобів

організації

творів

епічних

жанрів,

підпорядкованих законам композиції: сюжет, позасюжетні елементи, групування
персонажів тощо [131, с. 25]. Згідно з цією теорією композиція прозового твору є
чинником організації підсистеми позасюжетних елементів, яка структурно об’єднує
дрібніші її складники: портрет, пейзаж, інтер’єр, вставні епізоди, відступи, назву,
присвяту та епіграф.
Студіювання літературознавчих праць Г. Клочека, В. Кузьміна, В. Марка
та інших науковців засвідчує, що основна проблема дослідження системних
об’єктів полягає у виявленні детермінант, які зумовлюють організацію елементів
у систему, оскільки розуміння цілісності літературного твору багато в чому
залежить від “виявлення системних (закономірно чинних) зв’язків між його
компонентами” [176, с. 13]. Насамперед необхідно встановити загальні
закономірності організації позасюжетних елементів, зрозуміти особливості їх
зв’язності та функціонування. Вище зазначений підхід передбачає реалізацію
таких етапів:
1) окреслення групи системотворчих чинників епічного твору, які
зумовлюють належність певних елементів до позасюжетних;
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2) визначення компонентів, що складають систему позасюжетних,
виявлення між ними системних відношень, які вказують на суттєві якості цього
поняття.
Екскурс в історію літературознавства свідчить про те, що основою
системотворення позасюжетних елементів є їхня позиція в процесі розвитку
подій. Появу цього твердження пов’язуємо з теорією “гальмування” як способу
викладу художнього матеріалу. В. Шкловський трактує названий прийом як
спосіб зробити сюжетний рух “відчутним” [248, с. 32]. Його тлумачення було
дещо розмите, неточне, тому викликало не лише схвалення, а й критичну
реакцію літературознавців. Так, Е. Добін уважав виправданим використання
поняття “гальмування” для позначення елементів оповіді, які умисне відсувають
розв’язку сюжету (перестановка розділів, авторські відступи, роздуми тощо), але
не міг погодитися з поглядами В. Шкловського щодо віднесення подієвого
змісту оповіді до сфери “уповільнення”. На думку дослідника, за таких умов
“термін втрачав свою точність” [59, с. 337], а уповільнення, як один із способів
організації оповіді, “розглядається мало чи не як принцип мистецтва, створення
й сприйняття художнього твору” [59, с. 337]”. Згодом “гальмування” з’являється
в літературознавчих словниках як термін на позначення “умисної затримки
розв’язки в епічних і драматичних творах за допомогою позасюжетних
елементів” [207, с. 416].
Теорію В. Шкловського було розвинуто його наступниками. Затримку
перебігу подій у художньому творі Ф. Головенченко та Л. Тимофєєв пояснювали
введенням саме позасюжетних елементів, роль яких залежить від характеру
відношень із сюжетом, адже “подієвість не є в творі самоціллю, головною метою
є зображення характерів, а через них – показ певних явищ і сторін дійсності” [51,
с. 130]. Ці елементи взаємодоповнюють один одного, адже описи, відступи,
вставні елементи хоча й затримують чи “перебивають” розвиток подій, але не
послаблюють зображувальної сили твору.
Тривалий час у літературознавстві авторитетною вважали думку, що
сюжет формують лише ті події, які відбуваються між зав’язкою й розв’язкою, а
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передісторії та післяісторії, описові характеристики героїв, часу й місця їхнього
життя, вставні епізоди та всі інші – це “доконфліктні” епізоди (за висловом
Г. Поспєлова). Але такий погляд згодом було спростовано, сюжетом визнано
сукупність усіх подій у творі, що поділялися на основні (експозиція, зав’язка,
розвиток дії, кульмінація, розв’язка) та факультативні (заголовок, епіграф,
відступи, пролог і епілог), формальне виокремлення яких пояснювалося
відсутністю прямого зв’язку з конфліктом, а змістове – додатковим вираженням
ідейно-тематичного задуму художнього твору. Пізніше літературний матеріал,
який не вкладався в межі оповіді про події, тобто в сюжет твору, фахівці
номінують позасюжетним.
Процес термінологічного становлення поняття “позасюжетні елементи”
можна простежити в літературознавчих словниках середини ХХ ст., де
позасюжетними називають “ті частини твору, які прямо не пов’язані з розвитком
основних подій у сюжеті, але збагачують зміст, увиразнюють ідею, створюють
потрібний настрій. Це різні авторські відступи, вставні епізоди, обрамлення,
пейзажі, інтер’єри” [120, с. 163]. Його дефініцію цього поняття також подано в
першому виданні “Літературознавчого словника-довідника” за редакцією
Р. Гром’яка та Ю. Коваліва (1997 р.). Отже, у ХХ ст. терміносполука
“позасюжетні елементи” поступово входить до наукового обігу.
Як влучно зауважив В. Кожинов, “… будь-який літературний термін має
право функціонувати лише за умови, що він охоплює цілком визначену й
специфічну сторону твору” [97, с. 443]. Активізація науковців задля пошуку
впорядкованості понятійного мислення підтверджується появою багатьох
вагомих лексикографічних видань [120; 118; 179].

Відсутність чітко

встановлених термінологічних меж, постійні дискусії щодо компонентів твору,
які перебувають поза сюжетом, та невизначеність самого поняття “сюжет”
зумовили вагання вчених-літературознавців щодо доцільності використання
терміну “позасюжетні елементи”. Поява суперечливих досліджень у сфері
теоретичної думки кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст. позначилася на тому, що в
літературознавчих розвідках позасюжетність не вважається суттєвою ознакою

15

художньої системи твору, а відсутність дефініції цього поняття в словниках
свідчить про послаблення його термінологічної позиції.
У сучасному літературознавстві більшість дослідників використовують
терміносполуку “позасюжетні елементи” (П. Білоус, В. Іванишин, В. Марко,
Н. Ференц), однак наукові пошуки інших учених (Л. Скорини, А. Ткаченка)
поставили під сумнів її доцільність. За твердженням А. Ткаченка, “ліпше
говорити про позафабульні елементи, бо, крім зовнішньо-подієвого чи описового
плану зображення, існує внутрішньо-психологічний план вираження, – це дві
іпостасі сюжету (загалом художнього світу), які можуть розгортатися
паралельно, взаємопереходити одна в одну, перетинатися й знову розходитися,
повертатися і т. д.” [221, с. 182]. Дослідник також указує на необхідність
робочого розподілу семантичних навантажень між термінами та категоріями
“сюжет”

і

“фабула”,

оскільки

літературознавець

уважає,

що

їхня

взаємозамінюваність і синонімічність не є доцільною. Визначаючи фабулу як
послідовну оповідь про події, викладені у творі, науковець стверджує, що це
пояснює віднесення аналізованого поняття до умовно виділених чинників змісту.
Сюжет більше пов’язаний із формою твору, тобто з тим, “як саме розгортається в
художньому часопросторі, мистецькому світі твору фабульна основа чи основи”
[221, с. 171]. Згідно з запропонованою концепцією, позафабульними чинниками
дослідник називає “елементи композиції художнього твору, що перебувають
поза фабулою, беруть опосередковану участь у його побудові, можуть
розгортатися паралельно з основною подією” [126, с. 237].
Результатом теоретичної реінтерпретації цього поняття є поява в
“Літературознавчій

енциклопедії”

Ю. Коваліва

(2007 р.)

визначення

позафабульних чинників як “елементів композиції художнього твору, що
перебувають поза фабулою (ліричний, авторський, невласне авторський
відступи, вставна новела, вставний епізод, вставна сцена, вставна легенда, опис,
портрет, посилання на документ), беруть опосередковану участь у його побудові,
можуть розгортатися паралельно з основною подією” [125, с. 237].
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Очевидним

є

те,

що

термінологічна

невизначеність

елементів

позасюжетності активізувала пошуки науковців щодо їх упорядкування. Проте,
як свідчить аналіз літературознавчих джерел, ці наміри не дали бажаних
результатів. Деякі літературознавці взагалі не використовують жодного з них,
опосередковано вказують на власну позицію щодо номінації художніх
складників твору, які прямо не пов’язані з основним розвитком подій. Так,
О. Галич під час характеристики вставних епізодів стверджує, що вони
безпосередньо не пов’язані з зображуваними в самому творі подіями, “мають
своїм завданням проливати додаткове світло на окремі її сюжетні ланки,
виступаючи в ролі таких аналогій зображуваній дії, що загострюють її
конфліктну суть” [47, с. 168], однак не називає їх позасюжетними.
У працях сучасних російських літературознавців переважно побутує
термін “позасюжетні елементи” (Г. Гараєва, Н. Вершиніна, А. Єсин, Л. Чернець),
хоча розбіжності

у

визначенні елементів композиції, які не пов’язані з

розвитком подій, теж досі наявні. Зокрема, Л. Чернець у межах дослідження
різних аспектів композиції просторові зв’язки між зображуваними предметами,
які є основою описів, називає позасюжетними елементами. Епізоди, які зовні не
пов’язані з основними подіями, дослідник називає “вставними сюжетами”.
Обрамлення ж визначається як особливий спосіб викладу сюжету, окремий
композиційний прийом. Щодо неузгодженості в розумінні сюжету й фабули
Л. Чернець стверджує, що “важливе саме розмежування цих взаємопов’язаних
понять” [35, с. 125], а потім уже їхнє термінологічне означення. Уникаючи
термінів, тісно пов’язаних із дискусійними поняттям, структурні компоненти
тексту, “наявність чи відсутність яких несуттєві для подієвої структури твору”
[35, с. 125], дослідник називає вільними епізодами. На функціональному рівні
вчений характеризує їх як “форму присутності автора”. В. Томашевський
виокремлює типові в літературознавстві місце й функції позасюжетних
елементів

у

творі,

але

на

“позалітературний матеріал” [224].

їх

позначення

використовує

дефініцію
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Термінологічну

варіативність

літературознавчих

понять

науковці

пояснюють тим, що “терміни науки завжди мають бути відкритими – у
протилежному випадку це свідчило б про загальмованість її розвитку” [176, с.
12]. Однак відсутність усталеного терміну для номінації елементів, які
перебувають поза розвитком основних подій у творі, зумовлює певні проблеми в
процесі формулювання дефініції поняття: в різні терміносполуки (“позасюжетні
елементи” та “позафабульні чинники”) автори вкладають одне і те ж значення.
До прикладу: позасюжетні елементи твору – ті його частини, які прямо не
пов’язані з розвитком основних подій у сюжеті, але збагачують зміст,
увиразнюють ідею, створюють потрібний настрій. Це різні авторські відступи,
уставні епізоди, обрамлення, пейзажі, інтер’єри. [120; 163]; позафабульні
чинники – елементи композиції художнього твору, що перебувають поза
фабулою (ліричний, авторський, невласне авторський відступи, вставна новела,
вставний епізод, вставна сцена, вставна легенда, опис, портрет, посилання на
документ), беруть опосередковану участь у його побудові, можуть розгортатися
паралельно з основною подією [125, 237].
Наступним етапом дослідження є визначення компонентів художнього
твору, що складають систему позасюжетності, та виявлення відповідних
відношень між ними. Очевидно, введення терміна “гальмування” спровокувало
потребу літературознавців виокремити складники тексту, за допомогою яких
відбувається

затримка

розвитку

сюжету,

та

організувати

їх

у

певну

детерміновану систему. Однак з появою цього поняття з’явилися розбіжності й у
визначенні

тих

елементів, які

не пов’язані

з розвитком подій. Так,

Ф. Головенченко до цих складників композиції твору зараховує характеристики,
описи, портрети, пейзажі, вставні епізоди, різноманітні авторські відступи. За
П. Волинським, позасюжетними є тільки авторські відступи та вставні епізоди,
але дослідник уважає за необхідне згадати ще й про художнє обрамлення. На
думку деяких дослідників (О. Бандури, Н. Ференц), поза сюжетом знаходяться
описи (портрет, пейзаж, інтер’єр, опис речей), відступи (ліричні, публіцистичні,
філософські, історичні), вставні епізоди (екскурси в минуле та майбутнє,
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обрамлення, тексти документів, газетних статей, листів, замовлянь, казок, пісень,
уривків з інших творів), присвята, епіграф та заголовок твору. В. Марко
складниками досліджуваного поняття визначає епіграф, авторські відступи,
вставні

епізоди,

обрамлення,

повтори;

А. Ткаченко

констатує,

що

позафабульними чинниками композиції є вставні епізоди, ліричні та авторські
відступи, які літературознавець об’єднує спільним поняттям “авторське слово”,
пейзаж, портрет, інтер’єр та художня деталь, що може бути їхнім компонентом.
Обрамлення
погоджуючись

науковець
із

називає

поглядами

сюжетно-композиційним

інших

дослідників,

елементом,

котрі

вважали

не
його

позасюжетним (О. Бандура, П. Волинський, У. Данильцова, В. Лесин, В. Марко)
та сюжетним (В. Халізєв). Літературознавчі розвідки П. Білоуса репрезентують
інший перелік складників позасюжетності, що охоплює авторські відступи
(ліричні, історичні, філософські тощо) та описи (портрети, пейзажі, інтер’єри).
У теоретичному дослідженні О. Галича, В. Назарця та Є. Васильєва вставні
епізоди, які в традиційному літературознавстві називаються позасюжетними,
подаються як ускладнення сюжетної будови твору, а пейзаж та інтер’єр науковці,
як і В. Марко, зараховують до системи образів художнього твору. Описи
дослідники розглядають серед основних засобів епічного зображення, а роздуми,
вставні епізоди й обрамлення – як способи оповіді.
В. Іванишин має власне бачення щодо макроструктури художнього твору:
композиція є одним із компонентів внутрішньої форми (ейдонічної системи), але
її складники поділяються на позатекстуальні (надтекстуальні) і текстуальні. За
твердженням

дослідника,

заголовок,

епіграф,

присвята,

пролог,

епілог,

передмова, післямова та супліка належать до групи позатекстуальних елементів.
Виділення цих елементів в окрему структуру детерміновано графічним
відмежуванням цих складників від основного тексту. Хоча В. Іванишин називає
позасюжетні

елементи

додатковими,

а

їх

наявність

у

творі

вважає

необов’язковою, дослідник зазначає, що вони “суттєво впливають на сприйняття
твору, оскільки імпліцитно пов’язані з його змістом і сенсом” [84, с. 167].
Позасюжетні елементи (портрети, характеристики, описи, краєвиди, інтер’єри,
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екстер’єри, сцени, картини, монологи, діалоги, полілоги, внутрішні монологи,
ліричні відступи, авторські відступи, вставні епізоди, вставні новели тощо), на
думку вченого, разом із сюжетом та образами персонажів складають групу
текстуальних елементів композиції.
Проблемним

питанням

у

літературознавстві

є

зарахування

до

позасюжетних елементів прологу та епілогу. Як твердять дослідники, залежно
від того, що зафіксовано в цих формальних складниках твору на змістовому
рівні, вони можуть бути як елементами сюжету (Г. Абрамович, О. Галич,
Г. Поспєлов), так і бути поза ним (О. Бандура). Розглянемо це питання в
діахронічному аспекті. У літературознавчих дослідженнях другої половини
ХХ ст. традиційним об’єктом розмежування сюжету й позасюжетних елементів
уважали

конфлікт:

позасюжетний

композиційний

матеріал

стоїть

поза

конфліктом, що розгортається між дійовими особами, а отже, – і поза сюжетом
[13, с. 67]. Тому виникнення, розвиток і розв’язання конфлікту є елементи
сюжету, а чому та як виник конфлікт і що сталося з героями після його
завершення – позасюжетний матеріал. О. Бандура наголошує, що пролог “не має
з сюжетом безпосереднього зв’язку, а тільки до певної міри його пояснює,
підготовлюючи нас до сприймання дальших подій” [13, с. 46], тому визначає
його не як сюжетний, а як позасюжетний елемент. Епілог теж “не має ніякого
відношення до конфлікту, хоча все ж витікає з нього і вносить дещо нове в
трактування характерів, поглиблює розуміння читачем ідеї” [13, с. 49]. У
літературознавстві того часу було поширеним твердження, що ці складники є
елементами “іншого” сюжету, який передує або продовжує основний сюжет
літературного твору.
У пошуках нових критеріїв розмежування сюжету й позасюжетних
елементів у сучасному літературознавстві побутує думка, що під час визначення
понять “пролог” (передслово, передісторія, передмова, експозиція) та “епілог”
(післяслово,

післяісторія,

“термінологічним

післямова,

різночитанням”

(за

постпозиція)
висловом

потрібно

А. Ткаченка).

керуватися
За

умов

структурного відокремлення авторська перед- чи післямова відрізняються від
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прологу чи епілогу тим, що не мають прямого зв’язку, не є “передпочатком” чи
“післядовершенням” (продовженням) дії твору, вони часто пов’язані з твором
єдиним задумом, можуть виконувати роль позафабульного коментаря. У
традиційному ж розумінні “пролог і епілог увіходять до художнього цілого,
тяжіють до злиття з сюжетом, стаючи, власне, його елементом, хоч нерідко й
віддаленим в часі” [221, с. 175]. Зазначені тенденції літературознавства
пояснюємо неможливістю уніфікувати художній матеріал літературних творів,
відсутністю усталених шаблонів, єдиних вимог до організації їхньої зовнішньої і
внутрішньої структури.
З огляду на основні літературознавчі аспекти проблеми вивчення
позасюжетних елементів, під час розробки методики вивчення позасюжетних
елементів епічного твору вважаємо за доцільне спиратися на такі положення:
1) епічний твір має свою структуру, а всі її складники є системні за своєю
природою художні об’єкти;
2) усвідомлення цілісності літературного твору залежить від виявлення
системних зв’язків між його компонентами;
3) композиція епічного твору є чинником організації підсистеми позасюжетних
елементів, яка структурно об’єднує дрібніші її складники;
4) основними

детермінантами

організації

позасюжетних

елементів

визначено затримку чи уповільнення перебігу подій у художньому творі,
відмежованість від розвитку сюжету та увиразнення змісту.
У сучасному літературознавстві уповільнення розвитку подій в епічному
творі також зумовлено введенням позасюжетних елементів. На позначення цього
явища введено поняття “ретардація” – композиційний прийом, який полягає в
штучному вповільненні розгортання сюжету шляхом уведення в художній твір
позасюжетних елементів із метою посилення інтересу читачів [126, с. 346].
Композиція саме епічних творів є особливо “вдячним полем” (за висловом
З. Мітосек) для застосування позасюжетного матеріалу. Кількість і значення
позасюжетних елементів залежить від особливостей композиції літературних
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творів різних епічних жанрів і типу сюжету (за динамічного – знижується,
адинамічного – зростає).
Ураховуючи матеріали літературознавчих розвідок із порушеної проблеми,
послуговуємося таким визначенням поняття ”позасюжетні елементи“ це
інформаційно насичені структурні складники епічного твору, які сприяють
глибшому розкриттю сюжету, хоча не рухають його вперед, не впливають на
перебіг подій у творі, але здатні штучно уповільнювати їхній розвиток.
Розуміння епічного твору як макроструктури, що складається зі
взаємопов’язаних художніх елементів, та студіювання багатьох відповідних
термінологічних парадигм дають підстави згрупувати позасюжетні елементи в
такі підсистеми:
– описи (пейзаж, портрет, інтер’єр);
– відступи (ліричні, авторські, публіцистичні, філософські, історичні
тощо);
– вставні епізоди (сни, листи, екскурси (у минуле та майбутнє) тощо);
– заголовковий комплекс, який охоплює назву твору, присвяту й епіграф.
Вивчення літературного твору охоплює ряд таких етапів, як підготовка до
сприймання літературного твору, безпосереднє сприймання і власне аналіз [206;
6–7]. До того ж осмислення літературного твору можливе лише через
особистісне тлумачення його реципієнтом. Цю думку науково відстоюють
більшість вітчизняних та зарубіжних учених-літературознавців (Р. Барт, В. Ізер,
Р. Інгарден,

В. Марко,

М. Наєнко,

Л. Скорина

та

ін.).

Так,

німецький

літературознавець В. Ізер вважає, що декодувати наповнений прихованими
смислами художній текст може тільки читач [83]. З огляду на це, за
Р. Інгарденом, письменник попередньо передбачає можливі інтерпретаційні
акценти різних реципієнтів [83]. Англійський учений Г. Яусс відстоював теорію
про літературний твір як своєрідну творчу співпрацю автора та читача, згідно з
якою

домисли

останнього

дослідник

вважає

логічним

результатом

двостороннього взаємозв’язку між читачем і літературним твором. Однак, щоб
уникнути неправильне та перекручене розуміння прочитаного, необхідно
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осмислити авторську ідею на всіх рівнях художнього цілого, в тому числі й
позасюжетному.
Аналіз

літературного

твору,

за

якого

складно

організоване

ціле

розчленовується на складники, спрямований на розкриття його внутрішніх
закономірностей і смислу [206; 7]. Продуктивність дослідження художнього
твору як системного явища залежить від глибини осягнення його складників,
адже “кожний елемент літературного твору функціонує лише в системі, в
органічних зв’язках і взаємодії з іншими елементами” [206; 7].
Розуміння основних текстотвірних властивостей прозового твору та
дослідження засобів їхньої реалізації дозволяє сформувати в учнів цілісне
уявлення про твір. Більшість сучасних учених-лінгвістів та літературознавців
(Т. Бовсунівська,

О. Воробйова,

І. Гальперін,

А. Загнітко,

В. Кухаренко,

О. Селіванова, З. Тураєва та інші) акцентують на доцільності розгляду
художнього тексту як упорядкованої системи взаємозумовлених категорій.
Поняття “текстові категорії” розуміємо як “концептуальні ознаки, що
відображають найбільш сутнісні властивості, прототипні характеристики тексту,
взаємодія яких забезпечує його специфіку та стійкість як якісно визначеного
лінгвосеміотичного, комунікативного та мовномисленнєвого утворенняˮ [195, с.
78].
Існують різні підходи до визначення та класифікації основних текстових
категорій. Як стверджує В. Кухаренко, більшість із них сприяють “створенню
багатомірності основних змістових універсалій тексту – Людини, Часу,
Просторуˮ [107, с. 78]. У зв’язку з цим дослідниця визначає обов’язковими
категоріями художнього тексту антропоцентричність та локально-темпоральну
спрямованість. Крім того, В. Кухаренко зауважує, що всі категорії зорієнтовані
на розкриття концепту – ідейної домінанти твору, тому концептуальність
означено найважливішою з них [107].
Окреслимо теоретичні аспекти виділених категорійних властивостей
епосу:

23

1. Антропоцентричність (грец. ανθρωπος – людина і лат. centrum – центр).
Ця текстотвірна категорія спрямована на пізнання та відображення людини у
творах художньої літератури [79, с. 23].
2. Локально-темпоральна віднесеність. Категорія хронотопу реалізується в
тісній

локально-темпоральній

темпоральності

розкриваються

єдності.
в

Як

просторі,

зазначає
а

простір

М. Бахтін,

риси

осмислюється

й

вимірюється часом [17; 235].
3. Концептуальність. Визначення

цієї категорії

як

основної

цілком

обґрунтоване, адже “все, що вводиться в текст і функціонує в ньому, в тому числі
усі засоби актуалізації, й текстові категорії – усе служить одній меті: формуванню
концепту художнього твору” [107, с. 80].
Позасюжетні

елементи

номінуємо

репрезентантами

визначених

текстотвірних категорій літературного твору, оскільки художні можливості цих
складників

підпорядковані

зображенню

образів-персонажів,

відтворенню

часопростору та є важливими засобами вираження концептуального змісту твору.
Визначення детерміновано такими теоретичними положеннями:
1. Кожен художній твір, особливо прозовий, підпорядкований таким
змістовим універсаліям, як час, простір, людина [107, с. 78–80]. Здійснюючи
аналіз епічного твору, необхідно враховувати специфіку цих категорій: простір –
художній обшир твору, основними засобами зображення якого вважаємо пейзаж
та інтер’єр; час – художньо-історична епоха, а ретроспективні та проспективні
відступи, сновидіння літературних героїв є своєрідними елементами інотексту в
сюжетній тканині, що порушують хронологічну послідовність оповіді; людина в
художньому творі є смисловим центром, а основним засобом її зображення є
портрет, хоч антропоцентрично маркованими визначаємо й пейзаж, інтер’єр,
оніричні візії тощо.
2. Концептуальність є інтегративною категорією, вона забезпечує тісний
взаємозв’язок усіх позасюжетних елементів, адже їхня роль в епічному творі
підпорядкована втіленню ідеї твору – концепту. На підтвердження поданої тези
зазначимо, що “без ідеї твір не може організуватися в цілісність, вона,
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вибудовуючи організм твору, немовби вростає в кожну його клітинку” [162, с.
220]. Однак, як відомо, у художньому творі є два рівні вираження думки:
експліцитний (лат. explicite – явний, відкритий) та імпліцитний (лат. іmplicito –
неявний). З огялу на це, концептуальність одних позасюжетних елементів може
розкриватися поступово, через суміжні категорії художнього тексту, а інші
безпосередньо беруть участь у творенні концепту. До прикладу, заголовковий
комплекс, авторські відступи чи не найважливіші маркери концепту, що найбільш
точно й сконденсовано відображають ідейний задум твору. Очевидність цього
підкреслює і О. Матвєєва: “усі композиційні правила побудови літературнохудожнього тексту поєднуються в образі автора” як у спільному компоненті
змісту тексту [136].
Отже, визначення місця позасюжетних елементів у макроструктурі епічного
твору,

дефініція

поняття,

з’ясування

складників,

окреслення

принципів

розмежування із іншими компонентами твору, окреслення теоретичних і
практичних аспектів поняття, визначення підпорядкованості досліджуваних
складників основним категорійним властивостям епічного твору є основними
літературознавчими засадами проблеми дослідження.

1.2

Методичні

та

психолого-педагогічні

засади

вивчення

позасюжетних елементів
Проблема сприйняття та аналізу позасюжетних елементів епічного твору
належить до комплексної проблематики вивчення української літератури в
сучасній школі. Специфіку читацької діяльності школярів у процесі осягнення
художньої літератури висвітлено в наукових розвідках Н. Волошиної, О. Ісаєвої,
Є. Пасічника, А. Ситченка, Г. Токмань, А. Усатого, О. Шкловської, Т. Яценко та
інших дослідників. За спостереженнями методистів (Т. Бугайко та Ф. Бугайка,
Н. Волошиної, Т. Дятленко, А. Лісовського, Н. Молдавської, О. Никифорової,
С. Пультера, Є. Пасічника), для дітей молодшого підліткового віку характерне не
ідейно-тематичне сприйняття художнього твору, а наївно-реалістичне. “Вони не
бачать нерозривного взаємозв’язку всіх компонентів художнього твору як
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цілісної художньої структури” [170, с. 59], а тому характер читацької діяльності
учнів цієї вікової категорії полягає в захопленні основним розвитком подій,
вчинками героїв, зацікавленості предметним змістом твору. Хоча ця особливість
є закономірним етапом із погляду психології особистісного розвитку дітей цієї
вікової категорії, однак у процесі читання “з поля зору випадає багато істотних
моментів, важливих для осмислення твору в єдності змісту й форми, – пейзажі,
портрети, ліричні відступи, вставні епізоди тощо” [170, с. 60]. Сюжет твору учні
сприймають чи не єдиним джерелом інформації, тому позасюжетні елементи, як
формальні складники композиції епічного твору, вважають неважливими, а то й
зайвими.
Старший підлітковий вік є сенситивним періодом з погляду літературного
розвитку. У середній школі діти отримують базову літературну освіту, що є
основою для її подальшого поглиблення та вдосконалення. Згідно з чинною
програмою, композиційні елементи учні починають освоювати в 7–8 класах.
Матеріал такої складності відповідає можливостям учнів цього вікового періоду,
оскільки “учні середніх класів часткові поняття – назва твору, герої, пейзаж тощо
– починають усвідомлювати як компоненти композиції” [162, с. 263]. Однак, у
підлітків процес аналітико-синтетичної роботи над твором ще недостатньо
досконалий.
Щоб навчитися бачити позасюжетні фрагменти й визначати їхню роль,
учні мають володіти певним рівнем знань та умінь. Потрібно враховувати, що у
вітчизняній педагогіці й психології під поняттям “розвиток” учені (О. Пєхота,
О. Скрипченко, М. Фіцула та інші) розуміють складний і безперервний процес
становлення й формування особистості внаслідок упливу на неї зовнішніх і
внутрішніх чинників, серед яких провідну роль відіграють цілеспрямоване
навчання та виховання. Методисти також указують на те, що орієнтування на
внутрішні, індивідуальні особливості сприймання художньої інформації – це
важливий чинник, на який варто зважати словеснику. Від них залежать і види
роботи з позасюжетними елементами, що передбачають активізацію уваги,
відтворювальної та творчої уяви, мисленнєвої активності, розвиток умінь
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установлювати асоціативні зв’язки, сприймати художній твір у єдності змісту й
форми. Літературний розвиток старшокласників спрямований на формування
аналітичних умінь, адже сучасний учень 10–11 класів має вміти самостійно
оцінити художній твір і його елементи в межах творчого доробку письменника та
літературного процесу. Рівень сформованості цих умінь також визначає
літературний розвиток школярів, адже “чим складніший, новаторський характер
має справді художній твір, тим вищого рівня літературного розвитку він
потребує для сприймання” [71, с. 7].
Найбільш сприятливий період із погляду естетичного підходу до
всебічного аналізу мистецьких явищ припадає на старші класи. Інтелектуальний,
психологічний та літературний розвиток школярів характеризується більш
високим рівнем читацького сприйняття змісту твору, увагою до художньої
форми, інтересом до автора та прагненням розкрити підтекстову інформацію.
Старшокласники цікавляться не лише розвитком сюжету, а й композиційним
утіленням змісту. Але, як свідчить практика, непідготовлений читач часто
обмежується “зняттям лише змістово-фактуального інформаційного шару, який
лежить на поверхні, що збіднює та перекручує інтерпретацію твору” [107, с. 80].
Перехід старшокласників на якісно новий рівень інтелектуального,
психологічного та літературного розвитку обумовлює необхідність формування в
них більш високого рівня читацького сприйняття художнього матеріалу.
Методисти

(Т. Бугайко,

Ф. Бугайко,

Н. Волошина,

А. Лісовський,

О. Никифорова, Є. Пасічник, С. Пультер, А. Сафонова, А. Ситченко та інші)
вказують на те, що вікові особливості, рівень і якість сприйняття художньої
інформації, літературні інтереси, теоретична підготовка, читацький та життєвий
досвід старшокласників є важливими чинниками формування умінь вирізняти зпоміж інших елементів позасюжетні, бачити їхню вмотивованість на змістовому
та формальному рівнях тексту. Необхідно зазначити, що саме в старших класах
потрібно

вказувати

учням

на

взаємозв’язок

ідейного

змісту

твору

з

позасюжетними елементами, “важливо підкреслити, що автор не просто
змальовує якісь картини, а хоче прямо чи безпосередньо викласти свою позицію
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щодо зображуваного” [185, с. 66]. З огляду на це, саме на завершальному етапі
шкільного вивчення української літератури доцільно зосереджувати увагу учнів
на тих фрагментах тексту, які перебувають поза сюжетом.
Опрацювання позасюжетного матеріалу повинно охопити всі етапи навчальної
роботи над текстом: підготовку учнів до ознайомлення з текстом, первинне читання,
аналіз прочитаного, підсумкову роботу над твором. Етап перцепції епічного твору
старшокласниками полягає в необхідності проведення паралелі між змістом певних
елементів твору та авторською позицією. На цьому етапі дуже важлива роль вчителя
літератури, який здійснює аналіз художнього твору, адже основне його завдання
“полягає передусім у формуванні саме інтерпретаційної свідомості учня” [223, с. 23].
Ефективність аналітичної роботи школярів прямо пропорційно залежить від розумової
напруги, активності та бажання розгадати авторські думки, зрозуміти особливості його
художньої творчості. Первинне сприймання твору учнями також повинно відбувається
не в довільній формі, а під контролем учителя.
Повноцінність сприймання художньої літератури учнями, “коли в їхній
свідомості постають змальовані автором картини, взаємозв’язаний ланцюг подій,
образів, компонентів твору” [170, с. 73], залежить і від добре розвиненої уяви.
Проблема особливостей сприймання художнього матеріалу у взаємозв’язку з
різними типами відтворювальної уяви давно цікавила дослідників (Т. Бугайко,
Ф. Бугайко, Т. Дятленко, О. Никифорова, Є. Пасічник, Б. Степанишин).
Серед психолого-педагогічних умов формування в старшокласників умінь
правильно сприймати позасюжетні елементи важливе значення має складний
процес взаємодії художнього сприймання й розумових процесів. У контексті
нашого дослідження варто проаналізувати рівні сприйняття художнього
матеріалу відповідно до типів відтворювальної уяви школярів. Так, учні з
найнижчим рівнем відтворювальної уяви “не бачать авторського підтексту, не
сприймають художній твір у єдності змісту й форми, […] не помічають багатьох
художніх деталей, або якщо помічають, то не розуміють їх доцільності” [170, с.
73]. Такий характер прочитання унеможливлює розкриття авторської ідеї крізь
призму композиційних складників. Дітей із цим рівнем відтворювальної уяви
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найбільше захоплює пригодницька література, тому вони “нашвидку пробігають
очима описи природи, авторські відступи, адже вони, на їхній погляд, зайві й
заважають стежити за розвитком подій” [32, с. 49]. Такі читачі найчастіше
пропускають описи, оскільки ознайомлення з ними не приносить їм естетичної
насолоди.
Проблемність сприймання позасюжетних елементів школярами з другим
типом відтворювальної уяви полягає в тому, що “вони вміють визначати роль
окремих компонентів художньої структури, проте ці компоненти ще не
сприймаються ними в єдності й взаємозумовленості” [170, с. 74]. Такий рівень
розвитку уяви не є достатнім, оскільки “той чи інший уривок із літературного
твору, узятий сам по собі як окремий малюнок, усвідомлюється нами інакше, ніж
тоді, коли ми сприймаємо його як частину твору, у зв’язку з іншими
елементами” [33, с. 52]. Недоліком цього типу відтворювальної уяви дослідники
відзначають неадекватність сприйняття: “читаючи художній опис природи,
відтворюють не ті образи, що описані автором, а ті, що за асоціацією схожості
спливають у їхній пам’яті” [64, с. 6]. Цей тип відтворювальної уяви
О. Никифорова називає спогадами.
Читачі з третім типом відтворювальної уяви здатні сприймати художній
твір не лише на сюжетному рівні, а й виокремлювати позасюжетні фрагменти,
але все ж аналіз здійснюють лише в межах тексту. Особливостями учнів із
найвищим рівнем сприймання, із четвертим типом відтворювальної уяви, є
достатньо глибокий аналіз і синтез тексту, усвідомлення єдності змісту й форми,
повнота бачення художньої цілісності твору. Старшокласники з таким рівнем
відтворювальної

уяви

переважно

розглядають

позасюжетні

елементи

у

взаємозв’язку з іншими компонентами твору, первинне сприймання стає більш
осмисленим.
Щоб запобігти некваліфікованому читанню в старшій школі, ще в середніх
класах необхідно активізувати мотивацію сприйняття творів, контролювати
рівень засвоєння теоретичних понять, розвивати в учнів увагу до пейзажів,
портретів, інтер’єрів, екстер’єрів, вставних епізодів та відступів тощо. Однак
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дослідники проблеми формування читацької компетенції школярів (О. Ісаєва,
А. Усатий, О. Шкловський, Т. Яценко та ін.) наголошують на тому, що більшість
учнів після прочитання твору не пам’ятають тих композиційних елементів твору,
які менше пов’язані з основною сюжетною лінією чи головними персонажами.
Це свідчить про те, що на уроках літератури робота над формуванням умінь
працювати з художнім твором проводиться на недостатньому рівні, тому виникає
необхідно посилити увагу підлітків до кожного структурного елементу твору.
Розвиток літературної освіти сучасної молоді відбувається в умовах
зниження інтересу старшокласників до читання, що має соціально-економічні та
педагогічні передумови (Н. Волошина, Є. Пасічник). Оскільки від ставлення
учнів до літератури залежить ефективність її вивчення, педагогу необхідно
постійно стимулювати учнів до читання творів, адже “вчитель не досягне
запланованої мети, якщо в дітей не виробився стійкий інтерес до предмета” [170,
с. 76]. Негативний вплив на рівень учнівської зацікавленості мистецтвом слова
має часткова заміна традиційних способів рецепції художньої літератури
новітніми (аудіокниги, кіно), де сприймання творів мистецтва не вимагає такої
напруженої праці, як читання. Як зазначає Є. Пасічник, “художня думка,
виражена іншою мовою, втрачає свою специфіку: все, що залишається з
художнього твору, – це лише його сюжет” [170, с. 76]. Така тенденція зумовлює
ігнорування мистецької та інформаційної цінності саме позасюжетних елементів.
Окрім попередньо окреслених причин, які пояснюють відсутність належної
уваги до позасюжетного матеріалу, методисти (Н. Волошина, Б. Степанишин,
Є. Пасічник) постійно наголошують на

обмеженості в часі, що є однією з

постійних проблем викладання літератури в школі. Але процес системного
аналізу художнього твору в єдності змісту й форми, що є одним із завдань
вивчення української літератури в старших класах, без урахування ролі й
функцій позасюжетних елементів є неефективним.
Не менш важливою проблемою, яка безпосередньо пов’язана з темою
дослідження, є вивчення теорії літератури в школі. Як твердить Б. Степанишин,
читач, який має ґрунтовну теоретичну базу, відчує естетичну насолоду й зможе
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проникнути в ідейно-художній зміст утричі більше та глибше. Однак відсутність
у літературознавстві одностайності поглядів учених на елементи, які належать до
позасюжетних, визначаємо однією з причин браку належної уваги до цих
складників із боку методистів і вчителів-практиків, оскільки методика літератури
“являє собою літературознавство, спрямоване на потреби шкільної освіти” [165,
с. 55].
Діахронічний

погляд

на

проблему

дає

можливість

констатувати

термінологічну невпорядкованість щодо визначення елементів позасюжетності в
методичних розвідках. Так, позасюжетні компоненти, які “допомагають повніше
зобразити події та розкрити характери героїв” [11, с. 52], О. Бандура називає
особливістю композиції епічних творів. До них дослідниця зараховує пролог,
епілог, описи (портрет, пейзаж, інтер’єр, опис тварин, явищ, рослин, предметів),
відступи (екскурси в минуле й майбутнє, вставні епізоди, ліричні відступи),
назву твору. Сучасна дослідниця Г. Токмань додає до цього переліку ще й
присвяту та епіграф. Дискусійним із погляду інших методисті є визначення місця
прологу й епілогу в художній структурі твору. Так, В. Пахаренко [171] називає ці
складники сюжетним обрамленням. Н. Невінчана розрізняє поняття зовнішня і
внутрішня композиція, тому пролог та епілог, на думку дослідниці, є
складниками зовнішньої композиції, а позасюжетні елементи (вставні епізоди,
ліричні відступи, докладні описи (пейзаж, інтер’єр, екстер’єр, портрет) разом із
сюжетом складають внутрішню композицію [163, с. 159]. Унаслідок такого
підходу, означені поняття не належать до позасюжетних елементів. Діалоги,
монологи та полілоги Н. Невінчана називає позасюжетними, хоча зазначає, що
вони частіше самі розвивають сюжет. Деякі дослідники (О. Забарний, А. Єсин,
А. Лісовський,

С. Пультер,

А. Шевердіна)

до

позасюжетних

елементів

зараховують внутрішні монологи за умов, “якщо душевний стан або роздуми
героя не є наслідком або причиною сюжетних подій” [245, с. 123].
Очевидним є те, що епічний твір має різну форму вираження змісту, його
не можна охарактеризувати як усталену формулу, “композиція твору, як й інші
його компоненти, часто не вкладаються в схему” [165, с. 45]. У цьому вбачаємо
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причину хиткої позиції під час визначення належності елементів до сюжетного
чи позасюжетного матеріалу, як-от: пролог та епілог інколи не пов’язані з власне
дією твору, не мають прямого зв’язку з сюжетом твору, лише дають розуміння
його суті, а в деяких творах слугують початком розвитку подій.
Отже, теоретичний аналіз методичних розвідок дав змогу визначити
об’єктивні причини, від яких залежить недостатність належної уваги до
позасюжетного матеріалу:
–

обмеженості в часі, що є однією з постійних проблем викладання

літератури в школі;
–

розвиток літературної освіти сучасної молоді відбувається в умовах

зниження інтересу старшокласників до читання;
–

у методиці як і в літературознавстві немає одностайності поглядів

учених на елементи, що належать до позасюжетних;
–

досить

складною

проблемою

залишається

шкільний

аналіз

композиційної структури епічного твору загалом та зокрема позасюжетних
елементів.
Засвоєння теоретичних знань про позасюжетні елементи необхідно
поєднувати з практичною роботою над текстом твору, адже теоретичні знання
повинні входити до переліку загальної системи завдань і запитань, що
застосовуються під час його вивчення. Методичні аспекти дослідження
позасюжетних елементів знаходимо в працях О. Бандури, Ю. Бондаренка,
Т. Бугайко та Ф. Бугайка, Н. Волошиної, С. Жили, В. Неділька, Є. Пасічника,
А. Сафонової та інших учених. Опрацювання позасюжетного матеріалу саме під
час аналізу епічного твору обумовлено, перш за все, трактуванням цього поняття
як “дослідження його компонентів, складових частин, визначення їхніх ідейноестетичних функцій тощо” [166, с. 36]. За сучасних методичних вимог, на яких
часто наголошують дослідники, “потрібна робота над твором, а не розмови з
приводу нього” [201, с. 32], необхідно актуалізувати не лише виховну функцію
літератури, а й моделювати уроки аналізу художнього твору як системи систем.
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Залучення до розгляду позасюжетних елементів дає можливість глибше
сприймати художній твір не лише на емоційно-чуттєвому рівні, а й на
пізнавально-оцінному.
Важливим етапом в організації процесу вивчення епічного твору та його
складників учені вважають вибір підходу, шляху та методу. Однак тривалий час
дослідники відстоювали методику аналізу окремого епізоду художнього твору.
Так, М. Рибникова наголосила, що “треба вміти добирати окремі невеличкі
прозові твори, окремі сцени великих творів і над ними працювати ґрунтовно,
ставити собі за мету на дібраному матеріалі навчити мистецтва читання, уміння
мислити, володіти словом [190, с. 58]”. Цей підхід підтримали Г. Бєленький,
В. Неділько, Б. Степанишин та інші вчені. Очевидно, саме він був однією з
причин недостатньої уваги методистів та вчителів-практиків до аналізу
позасюжетних елементів протягом тривалого періоду.
Чимало методистів (Т. Бугайко, Ф. Бугайко, Г. Гуковський, Є. Пасічник,
З. Рез, А. Ситченко, Г. Токмань) у своїх наукових розвідках слушно наполягають
на цілісному підході до аналізу художнього твору. Учені переконливо доводять, що
у творі всі елементи “зчеплені” між собою, перебувають у взаємовідношеннях і
логічних зв’язках. Під час вивчення складних за композицією творів, із
динамічним, напруженим сюжетом необхідно знати відому істину літературної
творчості: для того, щоб “твір був здатний до життя, потрібно […] аби складники
становили цілість, аби щонайменша часточка найдрібнішого елементу була
слугою загалу” [146, с. 88]. Методисти часто вважають “хибним підхід до
аналізу, коли до уваги береться лише особливість і рівень художньої форми,
коли ідейний зміст залишається осторонь” [212, с. 37]. Ці положення є
обґрунтуванням значущості позасюжетних елементів в тексті художнього твору:
хоча ці складники лише “допомагають повніше зобразити та розкрити характери
героїв, пояснюють і доповнюють сюжет, однак це не означає, що вони є чимось
побічним, необов’язковим” [11, с. 52].
У методиці викладання української літератури науковці апелюють до
вивчення позасюжетних елементів під час різних шляхів та видів аналізу
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художніх

творів.

У

контексті

дослідження

слушною

вважаємо

думку

В. Неділька, який запропонував розглядати складники композиції як засоби
розкриття ідейного змісту художнього твору. Однак в шкільній практиці
вивчення української літератури до сьогодні зберігається тенденція, коли
“замість ідейно-художнього аналізу на уроці ведеться така собі побутова розмова
за фабулою літературного твору” [212, с. 202]. З огляду на те, що “зв’язки
позасюжетних компонентів із сюжетом є необхідною умовою досконалої
композиції” [11, с. 52], опрацювання позасюжетного матеріалу дослідники
(О. Бандура, Н. Волошина, Є. Пасічник, Г. Токмань, Т. Федоренко та інші)
досить часто пропонують проводити під час композиційного шляху аналізу
епічного твору, який передбачає з’ясування особливостей його композиції,
взаємозв’язку складників, принципи групування образів-персонажів, визначення
ролі сюжету та позасюжетних елементів твору.
До роботи з позасюжетним матеріалом деякі методисти (Ю. Бондаренко,
К. Фролова) апелюють в контексті дослідження засобів творення художнього
часопростору літературного твору. Оскільки композиційний шлях аналізу, на
думку Ю. Бондаренка, “не дозволяє сформувати в учнів цілісне уявлення про
твір” [28, с. 68], а питання опрацювання композиції художнього твору
залишається до кінця не вирішеною й досить складною проблемою, дослідник
пропонує більш досконалий аналіз – хронотопний. Застосування для роботи з
елементами позасюжетності типових прийомів аналізу сюжету (переказування,
виразне читання, обговорення-аналіз, визначення художньої ролі в тексті, усне
малювання, створення ілюстрацій) науковець мотивує тим, що “сюжетні та
позасюжетні елементи настільки переплелися, що їх доцільно аналізувати
паралельно” [28, с. 74].
Розуміння специфіки певного художнього матеріалу спрямовує методику
вивчення позасюжетних елементів на розробку навчальних завдань, які
забезпечують формування в учнів відповідних умінь. Кожен етап роботи з
художнім твором передбачає вирішення нових навчальних задач (А. Ситченко).
Проектування пізнавальної діяльності учнів в процесі вивчення позасюжетних
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елементів забезпечує підготовку учнів до сприймання художнього твору,
первинного прочитання, аналізу й синтезу. Вибір шляху аналізу, як зазначає
А. Ситченко, зумовлений перш за все емоційно-смисловою домінантою
художнього матеріалу [204, с. 129]. До прикладу, теоретична модель пообразного
аналізу

твору

(Н. Волошина,

Є. Пасічник,

А. Ситченко,

В. Марко,

Л. Мірошниченко та інші) передбачає опрацювання портретної характеристики
головного героя та інших описів.
Учені-методисти акцентують на необхідності аналізу позасюжетних
елементів в контексті авторських методик вивчення художньої прози (С. Жила,
В. Уліщенко, Н. Романишина, А. Ситченко, Г. Токмань та інші); під час вивчення
теорії літератури (О. Бандура, Н. Невінчана, В. Пахаренко, О. Телехова та інші)
та на різних етапах пізнання літературного твору (В. Марко, Є. Пасічник,
А. Ситченко та інші); залежно від вибору шляхів та підходів до аналізу творів
української

літератури:

під

час

характеристики

образів

(Н. Волошина,

Є. Пасічник, А. Ситченко, В. Марко, Л. Мірошниченко та інші), у процесі
визначенням ідеї (В. Неділько, Б. Степанишин та інші), у межах аналізу
композиції (О. Бандура, Н. Волошина, Є. Пасічник, А. Сафонова, Г. Токмань,
Т. Федоренко та інші), хронотопного аналізу (Ю. Бондаренко, К. Фролова),
паралельно з опрацюванням сюжету (Т. Бугайко, Ф. Бугайко, Ю. Бондаренко та
інші) тощо.
Ефективність
позасюжетних
перспективних

функціонування

елементів

значною

педагогічних

методичної
мірою

проектів:

системи

вивчення

обумовлюємо

застосуванням

інтерактивного

(О. Пометун,

Л. Пироженко та ін.), особистісно зорієнтованого (А. Фасоля, В. Логвін та ін.) та
інтегративного навчання (М. Ісаєвич). В основі успішної реалізації методичної
системи лежить педагогічна ідея взаємозв’язку різних груп методів та прийомів
навчання літератури (О. Дорошкевич), поєднання індивідуальної пізнавальної
діяльності з колективною, робота учнів у парах та групах (О. Вишневський).
Кожна із зазначених форм має свої особливості, які варто враховувати під час
визначення способів організації навчальної діяльності учнів. Так, інтерактивне
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навчання передбачає застосування фронтальної й кооперативної роботи учнів (за
класифікацією О. Пометун та Л. Пироженко).
Реалізації методики вивчення позасюжетних елементів епічного твору на
уроках української літератури в старших класах сприяє розв'язання учнями
системи навчальних завдань. В основу нашого дослідження закладено
класифікацію завдань за метою призначення: для осмислення матеріалу, набуття
та розвитку певних компетенцій; для закріплення вивченого матеріалу; для
перевірки глибини засвоєння знань. З урахуванням розумової діяльності учнів,
орієнтуємоя на типологію навчальних завдань В. Паламарчука: завдання на
порівняння, виділення головного, оцінка зображуваних явищ, встановлення
причиново-наслідкових зв’язків між подіями у творі тощо [219; с. 44].
Засаднича роль у контексті нашого дослідження належить методичній думці
Л. Панчук, яка розрізняє їх за характером розгляду компонентів художнього
твору, зокрема позасюжетних.
Перспективними психолого-педагогічними та методичними положеннями,
які заслуговують на увагу в контексті досліджуваної проблеми, стали:
орієнтування

на

внутрішні,

індивідуальні

особливості

сприйняття

позасюжетного матеріалу школярами у віці ранньої юності; поглиблення
теоретичних знань старшокласників про позасюжетні елементи, удосконалення
рівня сприйняття та аналізу цих складників необхідно здійснювати поетапно, в
контексті попередньо визначеної мети уроку, шляхів та видів аналізу епічного
твору, методів та прийомів навчання літератури, форм організації навчальної
діяльності учнів, системи завдань, типів та видів уроків.
1.3 Аналіз шкільних програм і підручників з української літератури
Із метою дослідження особливостей вивчення позасюжетних елементів у
старших класах проведено аналіз чинних програм та огляд підручників з
української літератури.
Поглиблення знань про теоретико-літературні поняття, необхідних для аналізу
епічних творів у 10–11 класах, “іде з урахуванням базових знань, отриманих у
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попередні шкільні роки” [145, с. 259]. Аналіз чинних програм з української літератури
спрямовано на те, щоб з’ясувати, коли учні вперше ознайомилися з поняттям
“позасюжетні елементи” та які його теоретичні аспекти вже відомі в старшій
школі. Аналіз програми з української літератури для 5–9 та 10–11 класів
(академічний рівень) за редакцією Р. Мовчан [226; 227] дозволив констатувати, що
в рубриці “Теорія літератури” цього поняття взагалі немає. У переліку основних
усвідомлених знань, умінь і навичок, які визначено державними вимогами до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів, також не згадано про позасюжетні складники.
Задля керованості методичної роботи вчителя над системою названих
елементів епічного твору на уроках української літератури в загальноосвітній
школі в рубриці “Теорія літератури” програми для основної школи доцільно
зазначити “дати поняття про позасюжетні елементи”, а для старшої –
“поглибити”. Така вказівка особливо важлива як для укладачів навчальної літератури,
так і для вчителів-практиків. Уважаємо доцільною пропозицію під час вивчення
прози 70-90-х років ХІХ ст. (10 клас) поглибити знання учнів про позасюжетні
елементи у контексті особливостей літературних творів епічних жанрів.
Підвищення якості літературної освіти старшокласників значною мірою
залежить від підручника, за яким навчають і виховують школярів. Шкільний
підручник є навчальним посібником і для учнів, і для вчителів: “Для перших він є
основним джерелом знань, для других – одним з головних керівних документів, що
визначають зміст, характер і напрям педагогічної діяльності” [14, с. 4].
Аналізуючи текстовий матеріал підручників для 10–11 класів, звертали увагу на:
– теоретико-літературознавчу основу в контексті поглиблення знань учнів про
позасюжетні елементи;
– методичний аспект вивчення позасюжетних фрагментів прозових творів;
– особливості

представлення

навчального

матеріалу

про

сюжетно-

композиційну своєрідність прозових творів;
– особливості вивчення тих творів, які є яскравими зразками використання
позасюжетних компонентів;

37

– висвітлення поліфункціональності цих компонентів на рівні організації
поетики епічного твору.
Під час аналізу підручників намагалися простежити не тільки достатність
теоретичного та методичного матеріалу для опрацьовування позасюжетних елементів
прозового твору в старших класах, а й перевірити його відповідність основним
принципам навчання (науковості, наступності, доступності, проблемності,
вибірковості, системності тощо), оскільки їх дотримання є, безперечно, важливою
умовою формування адекватної читацької та аналітико-синтетичної діяльності учнів
на завершальному етапі шкільної літературної освіти.
Аналіз підручників з української літератури для середньої школи в контексті
досліджуваної

проблеми

дає

підстави

констатувати,

що

вперше

учні

ознайомлюються з поняттям “позасюжетні елементи” в 7 класі. Автор
підручника з української літератури для 7 класу О. Авраменко (2007 р.) подає це
поняття в контексті вивчення композиційної структури твору: “Композиція (з
лат. compositio – складання, створення) – це будова художнього твору,
розташування

й

співвідношення

всіх

його

компонентів:

сюжетних,

позасюжетних елементів, висловлювань героїв твору тощо” [2, с. 94].
Позасюжетні елементи визначають як такі, що “не впливають на розвиток подій
у творі, а лише допомагають глибше й рельєфніше відтворити реалії
зображуваного в ньому (опис приміщення, пейзаж, портрет героя)” [2, с. 94].
Дефініція цього поняття для учнів основної школи, звісно, методично
виправдане та скероване принципом доступності, але в старших класах вимагає
поглиблення, розширення теоретичних меж.
Аналіз підручників з української літератури для 10 (2010 р.) та 11 (2011 р.)
класів (академічний рівень) загальноосвітніх навчальних закладів за загальною
редакцією Г. Семенюка в аспекті пропонованого дослідження засвідчив, що в
старших класах словник літературознавчих термінів не поповнився поглибленим
визначенням поняття “позасюжетні елементи”. Проблему консенсусу у визначенні
терміна “позасюжетні елементи” в сучасному літературознавстві помітно й у
підручниках. Так, під час аналізу сюжетно-композиційної своєрідності роману
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Івана Франка “Перехресні стежки” в 10 класі М. Ткачук уживає термін
“позафабульні компоненти” [228, с. 139]. Це поняття вжито й у статті підручника
для 11 класу на позначення позасюжетності в романних творах 20–30-х роках ХХ
ст. [229, с. 80]. Однак, уживання терміна “позафабульні компоненти” в шкільних
підручниках

зумовлює

невпорядкованість

поняттєвого

мислення

старшокласників.
Результати розгляду критичних статей підручника засвідчили поверховість
висвітлення

теоретичного

матеріалу

про

позасюжетні

елементи.

Хоча

здебільшого автори й акцентують на фрагментах твору, які перебувають поза
розвитком основних подій, але не використовують для їх позначення поняття
“позасюжетні елементи”. Лише за умов сформованості достатнього рівня знань
теоретичного матеріалу учнів матимуть змогу в повному обсязі усвідомити їхню
значущість та на високому літературознавчому рівні проаналізувати твір. Із
огляду на це вважаємо доцільними такі пропозиції: доповнити теоретичний блок
вивчення новели поглибленим визначенням поняття “позасюжетні елементи”; до
рубрики “Словникова робота” додати завдання актуалізації попередніх знань
учнів про це поняття.
Основні вміння аналізувати окремі позасюжетні фрагменти прозового твору
реалізуються в підручниках через літературно-критичні та аналітико-синтетичні статті,
систему запитань і завдань щодо опрацьовування творчості окремих письменників.
Коментарі до великих прозових творів акцентують увагу учителя та учнів на
композиційних особливостях, спрямовують реципієнтів на аналіз кожного
компонента твору в єдності змісту й форми, а позасюжетний матеріал досить часто
залишається малодослідженим.
Уперше в старших класах актуалізуються знання учнів про позасюжетні
елементи під час вивчення роману Панаса Мирного та Івана Білика “Хіба ревуть
воли, як ясла повні?”. На позначення екскурсів у минуле, авторських відступів,
пейзажів, портретів вжито відповідний термін і подано його паралельно з
особливостями сюжетобудування в площині специфіки композиції твору [228,
с. 42]. Методичний апарат до вивчення повісті також має завдання щодо
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знаходження та аналізу цих складників: “Перелічіть позасюжетні елементи,
притаманні цьому твору. Для чого вони слугують у романі?” [228, с. 56].
У статті підручника для 11 класу автор розділу щодо вивчення новели Миколи
Хвильового “Я (Романтика)” зазначає, що “позасюжетні елементи у творах
Хвильового домінують над сюжетом” [229, с. 88]. Це твердження дає змогу зробити
висновок, що увагу читача тримає не динаміка сюжету, а інформаційне насичення
позасюжетних фрагментів тексту. Саме тому аналіз новели має розгортатися в аспекті
дослідження зазначених чинників.
Простежимо основні тенденції в оглядових та монографічних розділах
підручників для 10–11 класів щодо висвітлення проблеми вивчення окремих
елементів системи позасюжетності. Унаслідок детального аналізу помічено, що
автори підручників здебільшого намагаються розкрити текстуальні функції
заголовкового комплексу: назви твору, присвяти та епіграфа. Наприклад,
літературно-критичні

статті

до

вивчення

багатьох

творів

(“Intermezzo”

Михайла Коцюбинського, “Камінний хрест” Василя Стефаника, “Я (Романтика)”
Миколи Хвильового та ін.) містять пояснення назв творів. У методичному блоці
підручників також передбачено вправи для перевірки рівня оволодіння відповідними
знаннями. Наприклад, до вивчення творчості Михайла Коцюбинського подано такі
завдання: “Поясніть назву новели “Intermezzo”. Чи вважаєте ви таку назву
вдалою?” [228, с. 188]; “Яка з чернеткових назв повісті “Тіні забутих предків”
вам найбільше імпонує? Чим саме? Дайте власне тлумачення назви повісті” [228,
с. 197].
Позитивним є те, що в підручниках запропоновано різні за рівнем складності
запитання й завдання для перевірки та закріплення знань учнів. Наприклад,
тестові завдання І рівня мають практичний характер і розраховані на перевірку
знань тексту новели, читацької уваги учнів: новела “Я (Романтика)” присвячена
твору Коцюбинського: а) “Тіні забутих предків”; б) “На камені”; в) “Цвіт яблуні”
[218, с. 93]. У рубриці підручника “Підсумуйте прочитане” вміщено запитання
для аналізу присвяти новели “Я (Романтика)”: “Із якою метою свій твір автор
присвячує новелі Коцюбинського “Цвіт яблуні”?” [229, с. 91].
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Методичний апарат підручників з української літератури для 10–11 класів
спрямовує учнів на самостійне декодування заголовків прозових творів.
Наприклад, у рубриках “Поміркуйте”, “Аналізуємо твір”, через які реалізується
розвиток аналітичних умінь учнів, “Підсумуйте прочитане”, що передбачає
закріплення попередньо отриманих знань, запропоновано лише окремі зразки
запитань і завдань стосовно зазначеного об’єкта дослідження:
1. Назву

новели

Григорія Косинки

можна

пояснити

по-різному.

Спробуйте знайти два-три варіанти своєї інтерпретації назви “В житах” [228,
с.101].
2. Як ви розумієте назву роману Івана Багряного “Тигролови”? [229,
с. 202].
3. Розкрийте поетику назви новели Григора Тютюнника “Три зозулі з
поклоном”. Кого з героїв твору стосується вислів “три зозулі з поклоном”?
З’ясуйте художню функцію цього афоризму [229, с. 344].
Епізодичність апелювання до аналізу епіграфа пояснюємо малою кількістю
епіграфованих творів, які передбачені програмою для вивчення в старших
класах. Актуалізація й поглиблення знань учнів про епіграф як теоретиколітературне поняття передбачено в підручнику для 10 класу. Після вивчення
творчості Івана Нечуя-Левицького учням запропоновано пригадати визначення
епіграфа та розкрити його функції [228, с. 23]. Статті аналітико-синтетичного
змісту також зосереджують учнів на смисловій функції епіграфів (наприклад, до
повісті Ольги Кобилянської “Земля”).
Позитивним є й те, що наявність у новелі Григора Тютюнника “Три зозулі з
поклоном” епіграфа “Любові всевишній присвячується”, автори підручника не
лише констатують, а й розглядають як індикатор ідейного навантаження твору.
Окрім цього, пояснено традиційне тлумачення в українській мові епітета
“всевишній”, який “підкреслює велич найбільшого людського почуття –
кохання” [229, с. 342].
Усі статті про життя та творчість кожного письменника мають епіграфи. У
запитаннях і завданнях до вивчення творчості митців автори пропонують учням
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прокоментувати зміст епіграфів, написати твір-роздум на визначену тему та
дібрати мотто до нього тощо. Такий підхід є позитивним для розвитку вмінь
реципієнтів сприймати епіграф як своєрідний знак, розуміти мотивацію вибору
та введення його в художній твір, осмислювати його функції.
Автори підручника намагаються представити старшокласникам різні
епохи, внутрішні світи та особливості зовнішності, побут та обставини життя
українського народу через визначені письменником прикмети описових
позасюжетних елементів. Поглиблення знань про портрет у художній літературі
передбачено в підручнику під час розкриття образу Чіпки з роману Панаса
Мирного та Івана Білика “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”. У статті підручника
подано досить влучну цитату критика В. Черкасенка: “Портрет у художній
літературі – один із засобів конкретизації художньої розповіді, індивідуалізації
героя. Справа автора – чи підкреслити в зовнішньому вигляді тільки окремі,
найвиразніші риси, чи подати докладний його опис. Але без портрета – герой без
лиця, якийсь символ, позначка людського образу” [228, с. 45].
Помітно, що в літературно-критичних статтях до вивчення прозових творів
багатьох письменників особливу увагу зосереджено саме на описах зовнішності
образів-персонажів. Наприклад, родини Кайдашів із повісті Івана НечуяЛевицького “Кайдашева сім’я”, героїв повісті Ольги Кобилянської “Земля” [228,
с. 218–219], Михайла та Марфи з новели Григора Тютюнника “Три зозулі з
покланом” [228, с. 342], Тоні Горпищенко з роману Олеся Гончара “Тронка”
[229, с. 326] тощо. Паралельно з текстуальним аналізом портретних
характеристик літературних героїв твору деякі критичні статті побіжно
актуалізують і теоретичні знання учнів: автор відповідного розділу зазначає, що
портрети в романі Івана Багряного “Тигролови” лаконічні, указує на те, що опис
зовнішності героїв подано через авторське сприйняття чи через погляд на них
інших героїв, наголошує на етнографічності образів, пояснює характеротворчу
роль побуту в творі [229, с. 200]. Методичний апарат підручників також містить
запитання й завдання, які спрямовані на розвиток умінь аналізувати портрет. До
прикладу:
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1. Із якою метою автор акцентує увагу на одязі персонажів? Що нового ми
довідуємося про Мотрю, Мелашку і стару Кайдашиху на основі їхнього зовнішнього
вигляду? Чому ці художні деталі дуже важливі для розкриття характерів персонажів?
[217, с. 30].
2. Простежте еволюцію образу Степана Радченка в романі Валер’яна
Підмогильного “Місто”. Складіть цитатний план характеристики героя [228, с. 124].
3. На основі тексту кіноповісті Олександра Довженка “Зачарована Десна”
складіть словесні портрети батьків малого Сашка. Чим імпонують ці герої читачам?
[229, с. 230].
4. Доведіть на прикладах із тексту майстерність Довженка як пейзажиста й
портретиста [229, с. 230].
Показово, що підсумковий етап дослідження творчого образу багатьох
письменників завершується коротким прочитанням живописного й літературного
портретів. Подібні запитання й завдання містяться в методичному блоці до вивчення
творчості Івана Нечуя-Левицького, Василя Стефаника, Михайла Коцюбинського,
Григорія Косинки, Олександра Довженка, Юрія Яновського, Григора Тютюнника.
Школярі вчаться мислити аналітично, намагаються самостійно намалювати
психологічний портрет митця, відзначити відповідність образотворчого портрета
словесному опису. Завдання такого типу актуалізують знання учнів про те, що
фотографія, літературний та живописний портрети є джерелом інформації про
людину, сприяють активізації уваги, відтворювальної й творчої уяви в процесі
“оживлення” літературних образів художнього твору.
Як бачимо, в аналітико-синтетичних статтях і методичних рубриках досить
часто окреслено проблему зображення зовнішності образів-персонажів, а от значно
менше уваги звернено на аналіз інтер’єру. У 10 класі під час вивчення творчості Івана
Нечуя-Левицького актуалізовано знання учнів про місце й значення інтер’єру в
художньому творі, запропоновано завдання для роботи з текстом твору в аспекті
практичного дослідження означеного поняття [228, с. 30]. Аналізу роману Івана
Багряного “Тигролови” містить портретно-психологічну характеристику всіх
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членів родини Сірків, подано “внутрішній уклад традиційної української хати”
[229, с. 200].
У критичному матеріалі підручників до творчості різних письменників
неодноразово наголошується на інкрустації художніх творів

вставними

елементами та відступами. Під час аналізу екскурсу до історії села Піски в
романі Панаса Мирного та Івана Білика “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” у
підручнику визначено основні текстуальні функції відступів: “Вони є
особливістю індивідуальної манери автора, переривають плин художнього часу,
на перший погляд, не мають зв’язку з основними подіями, є дуже важливими для
розуміння характеру героїв” [228, с. 44]. Автор статті про сюжетно-композиційну
своєрідність роману Івана Франка “Перехресні стежки” називає прийоми
ретроспекції (повернення в минуле), видіння й марення героїв засобами
модернізації класичної композиції [228, с. 139].
Методична база підручників містить кілька вправ щодо вивчення вставних
фрагментів та відступів. Наприклад, такі: з’ясувати, який розділ роману Панаса
Мирного та Івана Білика “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” є екскурсом у
минуле [228, с. 59]; визначити функції часових зміщень у композиції роману
Павла Загребельного “Диво” [229, с. 379]. Хоча автори статей про творчість
окремих письменників виокремлюють категорії простору й часу, усе ж вони
часто

не

визначають

їхніми

чинниками

позасюжетні

елементи,

не

використовують єдиного терміна на позначення цих категорій. Означення поняття
“хронопоп” як “часово-просторові координати дії” [228, с. 139] подано в
підручнику для 10 класу. В 11 класі це поняття згадано лише один раз: у
методичному блоці до підсумкового уроку учням пропонують завдання
з’ясувати, що таке хронотоп і яка його функція у “зв’язку часів” у романі Павла
Загребельного “Диво” [229, с. 414]. Загалом у старших класах варто поглибити
знання учнів про поняття “хронотоп”, удосконалити методичний апарат
підручників із літератури, зорієнтувати вчителя та учнів на вдосконалення умінь
і навичок аналізу позасюжетних елементів із урахуванням часово-просторової
організації твору.
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Крізь призму позасюжетності в підручнику частково визначено й жанрові
особливості епосу. Наприклад, у дефініції поняття “соціально-побутова повість”
указано на підвищену увагу цього жанру до описів побуту, пейзажів тощо [228,
с. 30]; у контексті особливостей вивчення малої прози Євгена Гуцала, Олеся
Гончара, Григора Тютюнника автори розділів побіжно звертають увагу на
зображення описів природи, побуту та зовнішності літературних героїв, але
епізодичність та лаконічність цих компонентів не дозволяють пояснити
специфіку жанру.
Автори підручників для 10–11 класів, відповідно до програми, зосередили увагу
старшокласників

на

теоретико-літературному

понятті

“індивідуальний

стиль

письменника”, що визначається переважно особливостями художньої форми твору у
взаємозв’язку

зі

змістом.

Оскільки

зображально-виражальні

особливості

позасюжетних елементів прозового твору детермінуються художніми інтересами
письменника, у підручниках слід зазначити, що ці складники є виразниками його
авторського стилю.
Попри те, що завдання розкрити композиційні особливості твору
фігурують

у

монографічних

темах,

присвячених

творчості

багатьох

письменників, вони практично не спрямовані на формування читацької та
дослідницької уваги учнів до позасюжетних елементів. Наприклад, зразки
відповідей на запитання: у чому полягає своєрідність сюжету й композиції роману
Івана Багряного “Тигролови” [228, с. 201], кіноповісті Олександра Довженка
“Зачарована Десна” [229, с. 230], роману Валерія Шевчука “Дім на горі” [229, с. 357]
тощо – мають відображати особливості позиціонування в них позасюжетних
елементів.
Отже, аналіз програм і підручників з української літератури в контексті
порушеної проблеми аргументує сформульовані пропозиції:
–

до переліку визначених програмою літературознавчих термінів потрібно

внести поняття “позасюжетні елементи”;
–

у навчальних текстах підручників необхідно чітко визначити межі

позасюжетності в прозовому творі;

45

–

навчальний матеріал підручників для старших класів варто спрямувати

на узагальнення і систематизацію теоретичних знань про елементи
позасюжетності;
–

методичний блок підручників доцільно зорієнтувати на організацію

дослідницької роботи учнів із позасюжетним матеріалом епічного твору.
Зауважимо, що осягнення всіх рівнів художньої цілісності вимагає
проектованості й керованості навчального процесу на уроках літератури, що є одним
із основних принципів навчально-технологічної концепції А. Ситченка [204]. Для
старшокласників особливо важливо, щоб під час аналізу епічних творів підручник
спрямовував учнів на розвиток умінь оперувати теоретичним матеріалом про
позасюжетні елементи, пояснювати виражально-зображальні та композиційні
особливості цих складників, установлювати їхній зв’язок із антропоцентром твору,
визначати їхнє значення в організації художнього часопростору, з’ясовувати
концептуальну роль на ідейно-тематичному рівні.
Висновки до першого розділу
Студіювання літературознавчих джерел дало змогу визначити засадничі
позиції

методики

вивчення

позасюжетних

елементів

епічного

твору:

1) літературний твір є системою взаємопов’язаних художніх компонентів;
2) позасюжетні елементи є окремою підсистемою, яка детермінована такими
чинниками: статичність цих компонентів із погляду динаміки сюжету,
відмежованість від розвитку основних подій, сприяння глибшому розкриттю
змісту тощо; 3) позасюжетні елементи є статичними інформаційно наповненими
структурними елементами композиції, які прямо не пов’язані з основним
розвитком подій, хоча сприяють художньому відтворенню антропоцентричного,
хронотопного та концептуального рівнів епічного твору; 4)

позасюжетні

елементи підпорядковані вираженню основних категорійних властивостей
епічного твору. На основі аналізу літературознавчих та методичних джерел із
досліджуваної проблеми виявлено основні теоретичні умови ефективного
процесу вивчення позасюжетних елементів епічного твору: 1) уникнення
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термінологічної

варіативності

поняття

”позасюжетні

елементи“

(термін

“позафабульні компоненти” порушує упорядкованість поняттєвого апарату
школярів, тому на позначення явища інотексту в сюжетній тканині твору
необхідно обрати усталений в шкільній практиці термін ”позасюжетні
елементи“); 2) обґрунтування належності окремих складників до позасюжетних
та їх систематизація; 3) визначення композиції епічного твору чинником
організації підсистеми позасюжетних елементів, яка структурно об’єднує
дрібніші її складники: описи (пейзаж, портрет, інтер’єр), відступи та вставні
епізоди, заголовковий комплекс (назва, присвята, епіграф).
Важливими

психолого-педагогічними

умовами

організації

процесу

вивчення позасюжетних елементів є: 1) урахування вікових особливостей
сприймання позасюжетного матеріалу; 2) визнання детермінованості рівнів
сприйняття художнього матеріалу типом відтворювальної уяви; 3) урахуванням
особливостей організації навчального процесу за традиційною методикою чи
інноваційною

(інтерактивного,

особистісно

зорієнованого,

інтегрованого

навчання), що обумовлюють форми організації навчальної діяльності учнів,
систему завдань, методів навчання, типів та видів уроків.
Оптимальними

методичними

передумовами

розроблення

методики

вивчення позасюжетних елементів епічного твору на уроках української
літератури в старших класах є осмислення цих складників у тісному
взаємозв’язку з ідейним змістом, художніми образами та хронотопом;
забезпечення технологізованого підходу до навчання та етапності пізнавальної
діяльності учнів.
Аналіз змісту програм та підручників з української літератури для 10–11
класів засвідчив, що робота з позасюжетними елементами в процесі шкільного
аналізу епічного твору проводиться епізодично й нецілеспрямовано.
Основні результати першого розділу дисертаційної роботи опубліковано в
наукових працях автора [144; 149; 156].
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РОЗДІЛ 2
ТЕОРІЯ Й ПРАКТИКА ВИВЧЕННЯ
ПОЗАСЮЖЕТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕПІЧНОГО ТВОРУ НА УРОКАХ
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В СТАРШИХ КЛАСАХ
2.1 Методична система вивчення позасюжетних елементів епічного
твору на уроках української літератури в старших класах
Складниками методики вивчення позасюжетних елементів епічного твору
на уроках української літератури в 10–11 класах визначаємо: систему
продуктивних принципів, методів, прийомів, форм і засобів організації
навчальної діяльності учнів; ефективні підходи до вивчення позасюжетних
елементів; етапи формувального навчання; основні види аналізу позасюжетних
елементів (хронотопний, антропоцентричний, концептуальний).
У процесі дослідження визначено ефективні передумови удосконалення
умінь старшокласників вирізняти елементи позасюжетні поміж інших складників
твору, бачити їхню вмотивованість на хронотопному, антропоцентричному та
концептуальному рівнях: вікові особливості, теоретична підготовка, якість
сприйняття художнього матеріалу, концептуальність мислення.
Продуктом проектування пізнавальної діяльності учнів в процесі вивчення
позасюжетних елементів епічного твору на уроках української літератури в
старших класах є методична модель, що являє собою попередньо запланований
опис системи розгорнутих дій учнів [204, с. 127], які спрямовані на засвоєння
теоретичних понять, розвиток читацьких інтересів, удосконалення знань щодо
змісту та значення позасюжетних елементів у структурі епічного твору.
Графічне втілення методичної моделі вивчення позасюжетних елементів
епічного твору на уроках української літератури в старших класах унаочнено на
рисунку 2.1.
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Методична модель вивчення позасюжетних елементів епічного твору
на уроках української літератури в 10–11 класах

Організаційно- Цільовий
теоретичний етап
етап

Рис. 2.1.
Мета – навчити старшокласників аналізувати ПЕ (позасюжетні
елементи) прозового твору на уроках української літератури.
Завдання: підвищити інтерес учнів-читачів до ПЕ; удосконалити рівень
теоретичної та практичної підготовки учнів до роботи з ПЕ.

Загальнодидактичні:
– доступності;
– наступності;
– проблемності;
– системності.

Принципи
Спеціальний: підпорядкованості
текстовим категоріям
(антропоцентричності, концептуальності,
часопросторовості).

Організаційно-процесуальний етап етап

Загальний – вивчення усієї
системи позасюжетності
Етапи роботи учнів
1. Теоретичний
(поглиблення теоретичних
знань учнів про ПЕ;
вивчення нових
теоретичних понять;
визначення ПЕ як
репрезентантів основних
текстотвірних категорій
прозового твору).
2. Удосконалення
спеціальних читацьких
умінь (пропедевтичний
етап сприйняття, первинне
сприйняття та осмислення
твору).
3. Аналітикосинтетичний етап
(реалізація хронотопного,
антропоцентричного та
концептуального видів
аналізу ПЕ).

Підходи

Аналіз
заголовкового
комплексу

Методичні:
– твороцентризму;
– єдності змісту й
форми;
– проектованого й
керованого
навчання.

Спеціальний – вивчення
кожної підсистеми
позасюжетності.
Аналіз вставних
Аналіз описових епізодів та
елементів
відступів
Види аналізу

АнтропоХронотопний
центричний
1) визна1) виявлення
чення хроноантропоцентритопної будочності як
ви твору;
основного
конструкту твору; 2) робота над
ПЕ в межах
2) визначення
окремого
позасюжетних
хронотопу;
засобів
3) встановлезображення
ння зв’язків
персонажів;
між хроно3) установлення
топами.
взаємозв’язків
антропоцентрів з
ідеєю твору.

Концептуальний
1) реконструкція
концептуального
простору
художньго твору;
2) визначення
ПЕ, що
відзначаються
особливою
концептуальною
спрямованістю;
3) розкриття
концептуальних
значень ПЕ як
засобів розкриття
ідейного змісту
твору.
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Оцінно-результативний етап

Діяльнісний етап

Продовження Рис. 2.1
Традиційні навчальні:
словесні (лекція, розповідь,
бесіда), творчого читання,
наочно-ілюстративні,
репродуктивний, евристичний
та дослідницький методи,
методи контролю та
оцінювання.

1. Теоретичний
критерій:
– знання
дефініції
поняття ”позасюжетні
елементи”;
– знання
компонентів, які
належать до
позасюжетних.

Методи
навчання
Наукові:
індуктивний,
дедуктивний; метод
аналізу й синтезу.

Критерії
2. Практичний критерій:
– уміння самостійно
знаходити ПЕ у творі;
– наявність читацького
інтересу учнів до ПЕ.

Інноваційні:
методи
інтерактивного,
інтегрованого,
особистісно
зорієнтованого
навчання.

3. Аналітичний критерій:
– застосування теоретичних
знань про ПЕ під час різних
видів аналізу;
– здатність визначати
антропоцентричну,
часопросторову та
концептуальну спрямованість
ПЕ, давати їм оцоцінку.

Рівні підготовки учнів до роботи з позасюжетними елементами
високий

достатній

середній

низький

Результат – позитивна динаміка в рівнях підготовки учнів до роботи з ПЕ

Запропонована методика вивчення позасюжетних елементів зорієнтована
на класно-урочну систему роботи та передбачає виконання учнями відповідних
систем навчальних завдань і запитань. Для практичної реалізації розроблених
методичних орієнтирів запропоновано програмові літературні твори різних
епічних жанрів.
Під час визначення педагогічних завдань, навчальних підходів, видів
аналізу позасюжетного матеріалу та засобів їх реалізації на уроках української
літератури в старших класах керувалися такими загальнодидактичними
принципами:
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− доступності, що передбачає урахування вікових та інтелектуальних
можливостей учнів під час вивчення позасюжетного матеріалу, адаптація теорії
та практики експериментальної методики до шкільного рівня;
− наступності, що забезпечує поглиблення теоретичних знань та
практичних умінь з урахуванням досвіду робити учнів з позасюжетними
елементами в основній школі;
− проблемності, що спирається на здатність старшокласників групувати,
порівнювати
розглядати

та узагальнювати
ці

складники

інформацію про

як

засоби

позасюжетні

втілення

елементи,

антропоцентричності,

часопросторовості та концептуальності в епічному творі;
− системності, що обумовлює визначення місця позасюжетних елементів
у ієрархічній системі художнього твору та дослідження їх як системних об’єктів.
Основа методичної моделі спирається на такі методичні принципи:
− твороцентризму (за В. Гладишевим), що спонукає учнів до читання й
належного опрацювання старшокласниками позасюжетних елементів в контексті
вивчення епічних творів;
− єдності

змісту

і

форми

(за

О. Фенцик),

що

визначає

аналіз

позасюжетних елементів як чинників організації змісту і форми твору;
− проектованого

й

керованого

навчання

(за

А. Ситченком),

що

обумовлює доцільність послідовності реалізації етапів, навчальних ситуацій,
пізнавальних завдань, що забезпечує ефективне управління процесом вивчення
позасюжетних елементів епічного твору на уроках української літератури в
старших класах.
Методику вивчення позасюжетних елементів епічного твору на уроках
української літератури в 10–11 класах розроблено з урахуванням основних
категоріальних властивостей епічного твору. З огляду на це експериментальна
методика базується на загальному та спеціальному підходах до вивчення
позасюжетних елементів, за яких чітко простежено взаємозумовленість усіх
компонентів позасюжетності та визначено роль цих складників у загальній
структурі твору. У процесі дослідження виокремлено ті художні категорії, які
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здатні

інтегрувати

всі

позасюжетні

елемента

в

єдину

систему:

антропоцентричність, локально-темпоральна спрямованість та концептуальність
(за

В. Кухаренко).

методики

Визначення

підпорядкованість

основним

принципом

позасюжетних

експериментальної

елементів

текстотвірним

властивостям епічного твору обумовлює визначення доцільними такі види
аналізу цих складників: антропоцентричний, хронотопний та концептуальний.
Кожен із названих видів аналізу позасюжетних елементів сприяє процесу
реалізації ідейно-тематичного (за В. Марком), пообразного, подієвого та
комбінованого (за А. Ситченком) шляхів розгляду епічного твору.
Спільні та відмінні художні особливості позасюжетних елементів в
епічному творі обумовили виділення загального і спеціального підходів до
вивчення цих складників:
1) загальний (усієї системи позасюжетних елементів);
2) спеціальний (кожної підсистеми окремо):
− заголовкового комплексу: назви, епіграфа, присвяти;
− вставних епізодів та відступів;
− описових елементів: портрета, інтер’єру, пейзажу.
Методична

модель

вивчення

позасюжетних

елементів

передбачає

реалізацію таких етапів:
1. Цільовий – усвідомлення необхідності аналізу позасюжетних елементів
під час вивчення епічних творів:
1) формулювання мети експериментального навчання;
2) формулювання завдань дослідження.
2. Організаційно-теоретичний етап – визначення основних принципів
дослідження: загальнодидактичні; загальнометодичні; спеціальні.
3. Організаційно-процесуальний етап:
1) визначення підходів до вивчення позасюжетних елементів: загальний,
спеціальний;
2) визначення

різних

видів

аналізу

хронотопний, антропоцентричний, концептуальний;

позасюжетних

елементів:

52

3) визначення етапів роботи учнів для кожного з підходів та видів аналізу.
4. Діяльнісний етап – вибір ефективних методів та прийомів навчання.
5. Оцінно-результативний:
1) оцінювання навчальних досягнень учнів;
2) діагностування динаміки в рівнях підготовки учнів 10–11 класів до
роботи з позасюжетними елементами.
Методика вивчення позасюжетних елементів епічного твору на уроках
української літератури в старших класах базується на максимально ефективних
групах методів та прийомів навчальної діяльності вчителя й учнів на уроці, які
сприяли втіленню визначених підходів та видів аналізу епічного твору:
традиційні навчальні методи – різні види словесних методів (розповідь учителя,
лекція та бесіда (репродуктивна та евристична); наочно-ілюстративні методи
(застосування таблиць, схем, моделей, слайдів комп’ютерних презентацій тощо);
методи творчого читання (індивідуальне, коментоване, повторне, прогнозоване
читання, бесіди про первинне враження від твору та настанови вчителя щодо
поглибленого сприйняття відповідних фрагментів твору); евристичний та
дослідницький методи (вирішення проблемних і творчих завдань; дослідження
літературного матеріалу; організація дискусії); методи контролю, аналізу та
оцінювання результатів навчальної діяльності (літературні диктанти, тестові
завдання з вибором однієї чи кількох правильних відповідей та на встановлення
відповідностей, усні та письмові завдання тощо); наукові – індуктивний і
дедуктивний метод (знаходження в текстах творів аргументів на підтвердження
антропоцентричної,

часопросторової

та

концептуальної

спрямованості

позасюжетних елементів); аналітичний та синтетичний методи (завдання на
виокремлення складників позасюжетності під час опрацювання епічних текстів
та подальше встановлення смислових зв’язків між ними).
У процесі вивчення позасюжетних елементів епічного твору на уроках
української літератури в старших класах поєднано традиційні форми організації
навчальної взаємодії вчителя й учнів та інноваційні: інтерактивні вправи
(“Мозковий штурмˮ, “Коло ідейˮ, “Обери позиціюˮ, “Таблиця Елверманаˮ тощо),
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елементи інтегрованого (актуалізація отриманих знань на уроках української
мови, образотворчого мистецтва) та особистісно-орієнтованого (різнорівневі
творчі завдання) навчання.
Реалізації експериментальної методики також сприяють різноманітні
прийоми самостійної роботи учнів, що передбачають сприйняття художнього
матеріалу та вирішення завдань читацького пошуку (виділення в тексті твору
позасюжетних

елементів),

структурування

позасюжетного

матеріалу,

моделювання (складання таблиць, опорних схем), порівняльна характеристика
елементів позасюжетності творів різних літературних форм та жанрів,
самостійна

аналітико-інтерпретаційна

робота

з

текстом.

Завдання

для

самостійної роботи мають різний рівень складності, тому реалізуються в умовах
класного, позакласного чи домашнього навчання з різною інтенсивністю
вчительської допомоги. Старшокласники мають змогу продемонструвати
результати

власної

дослідницької

діяльності

на

науково-практичних

конференціях, під час участі в літературних іграх та творчих конкурсах різних
рівнів.
Основними формами експериментальної роботи визначено індивідуальну,
групову та колективну. Вибір однієї з них чи сполучення кількох форм залежить
від навчальної мети уроку, специфіки художнього матеріалу певного епічного
твору, особливостей учнівського колективу експериментальних класів, обраних
учителем методів і засобів навчання.
Методика вивчення позасюжетних елементів епічних творів на уроках
української літератури розроблена з урахуванням компетентнісного підходу,
адже спрямована на формування предметної компетентності, що передбачає
розвиток читацького інтересу до літератури, здатність інтерпретувати й
оцінювати образний, часопросторовий та ідейно-тематичний рівні твору,
використовувати здобуті знання в нових навчальних ситуаціях.
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2.2 Загальна теоретична модель дослідного навчання та умови її
реалізації
Робота з позасюжетними елементами епічного твору на уроках української
літератури в 10–11 класах – це процес читацької та аналітико-синтетичної
діяльності учнів, який спрямований на поглиблення теоретичних знань, розвиток
інтересу учнів-читачів до позасюжетного матеріалу, удосконалення процесу
осмислення та декодування цих складників в контексті хронотопного,
антропоцентричного та концептуального видів аналізу.
Загальний підхід до вивчення позасюжетних елементів сприяє цілісності
осмислення цих складників та формуванню в старшокласників відповідних
якостей. У процесі реалізації означеного підходу учні поглиблюють теоретичні
знання про позасюжетні елементи, визначають перелік компонентів, які до них
належать, з’ясовують їх місце у композиційній структурі твору; засвоюють
поняття “антропоцентричність”, “прогресія”, “проспекція”, “ретроспекція”,
“ретардація”,

“хронотоп”,

“концепт”,

“концептуальність”;

вчаться

виокремлювати в тексті твору елементи системи позасюжетності, визначати її
детермінанти,

пояснювати

чинники належності

окремих

фрагментів до

позасюжетних, виявляти антропоцентричну та часопросторову спрямованість
цих складників та визначати їх концептуальне навантаження.
Методична модель загального підходу до вивчення позасюжетних
компонентів епічних творів передбачає реалізацію таких етапів:
1. Теоретичний етап:
1) актуалізація попередньо здобутих знань про позасюжетні елементи;
2) визначення компонентів, які належать до позасюжетних;
3) установлення детермінант, які об’єднують ці елементи у систему;
4) визначення загальних особливостей функціонування позасюжетних
елементів у художньому творі;
5) поглиблення визначення поняття “позасюжетні елементи”;
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6) засвоєння нових теоретичних понять, необхідних для ефективного
аналізу

означених

складників

крізь

призму

антропоцентричності,

часопросторовості та концептуальності;
7) визначення

позасюжетних

елементів

репрезентантами

основних

текстотвірних категорій прозового твору.
2. Розвиток читацького інтересу учнів до позасюжетних елементів на таких
етапах сприйняття епічного твору:
1) пропедевтичний (передкомунікативний);
2) первинного сприйняття (комунікативний);
3) первинного осмислення (поскомунікативний).
3. Етап власне аналізу:
1) виокремлення в тексті твору позасюжетних фрагментів;
2) дослідження цих складників крізь призму основних категорійних
властивостей

прозового

твору:

хронотопний,

антропоцентричний

та

концептуальний види аналізу.
Презентуємо особливості навчальної діяльності учнів на різних етапах
вивчення позасюжетних елементів на уроках української літератури в
загальноосвітній школі.
Теоретичний етап вивчення позасюжетних компонентів епічних творів
базується на розширенні інформації про ці складники. Доцільність реалізації
означеного етапу саме в старших класах обумовлюємо тим, що чим глибше
вивчаються художні твори, тим більше зростає роль теоретичних знань учнів. На
завершальному етапі шкільної літературної освіти учні мають володіти
основними знаннями про позасюжетні елементи, які відповідають сучасному
рівню літературознавчої науки. У контексті дослідження поняттям “поглибити”
послугуємося у значенні “робити багатшим, глибшим за змістом, ґрунтовнішим”
[210, с. 709]. Такий підхід має спрямувати вчителя саме на вдосконалення знань
учнів, а не на повторення раніше вивченого, що “забезпечить якісне підґрунтя
для розуміння більш складних теоретико-літературних творів на третьому,
завершальному етапі” літературної освіти старшокласників [145, с. 257].
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Поглиблення теоретичних основ дослідження позасюжетного матеріалу
передбачає послідовну реалізацію таких навчальних дій:
1) актуалізація раніше вивченого про позасюжетні елементи;
2) удосконалення теоретичних знань про позасюжетні елементи;
3) узагальнення та систематизація отриманих знань.
Перш ніж розпочати роботу над поглибленням визначення поняття
“позасюжетні елементи” в старших класах, учителю необхідно з’ясувати, скільки
разів та в якому класі учні вже розглядали його, з яким теоретичним матеріалом
вони вже знайомі [145, с. 253–259]. За результатами аналізу програм та шкільних
підручників констатуємо, що вперше з поняттям “позасюжетні елементи” учнів
ознайомлюють у 7 класі під час вивчення повісті Андрія Чайковського “За
сестроюˮ. Позасюжетні елементи подані в переліку композиційних складників
художнього твору та визначені як такі, що “не впливають на розвиток подій у
творі,

а

лише

допомагають

глибше

й

рельєфніше

відтворити

реалії

зображуваного в ньому (опис приміщення, пейзаж, портрет героя)” [2, с. 94].
Підручник спрямовує роботу вчителя на формування вмінь учнів знаходити
позасюжетні елементи в тексті твору, визначати їхню роль, розмежовувати їх з
сюжетом. Для усвідомлення кореляції між цими складниками учні мають
збагнути, що композиція “організовує всі компоненти твору в гармонійну
систему, пронизує їх зв’язками, завдяки їй створюється цілісна художня
картина” [28, с. 61], складниками якої є і сюжет, і позасюжетні елементи.
Відомо, що структурно художній твір являє собою низку системних
елементів, які перебувають в іманентному взаємозв’язку. Принагідно зауважимо,
що елемент твору – “це неподільна одиниця художньої форми, яка наділена
здатністю виконувати художні функції” [162, с. 220]. Сучасна методична наука
переконливо доводить, що “доречно говорити про системний аналіз твору як
сукупності образних складників у їх структурних взаємозв’язках” [204, с. 95].
Розвиток читацького інтересу учнів до позасюжетних фрагментів
базується

на

трьох

фазах

художнього

сприйняття:

докомунікативна,

комунікативна, посткомунікативна (О. Ісаєва). З огляду на послідовність
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читацької діяльності школярів визначаємо такі етапи дидактичних дій вчителя та
учнів: пропедевтичний, первинного сприйняття та первинного осмислення.
На

пропедевтичному

етапі

важливо

усунути

фрагментарність

та

поверховість читання творів старшокласниками, що допоможе їм ґрунтовніше
осягнути зміст на всіх рівнях художнього цілого. Підтвердження цієї думки
знаходимо

в працях

Н. Волошиної, О. Ісаєвої, В. Неділька,

С. Паламар,

Є. Пасічника, С. Пультера, А. Сафонової, А. Усатого, О. Шкловської, Т. Яценко
та інших учених, які досліджували особливості розвитку читацьких умінь
школярів. На цьому етапі вчитель здійснює настанову на об’єкт художнього
сприйняття – позасюжетні елементи. Учням необхідно пояснити, що без
урахування

позасюжетних

елементів

розуміння

змісту

твору

суттєво

обмежується. У процесі читання старшокласники мають прагнути творчого
пошуку, намагатися самостійно розкрити авторський задум твору. Завдання
учителя на цьому етапі – звернути увагу на малопомітні або ще недостатньо
осмислені позасюжетні фрагменти тексту.
Методисти (Н. Волошина, О. Ісаєва, С. Сафарян, А. Ситченко та інші
дослідники) постійно вказують на основне завдання вчителя – змусити учнів
мобілізувати свої інтелектуальні та вольові зусилля, естетичні вподобання,
навчити їх самостійно читати, бачити все багатство твору. Найбільш поширена
форма сприйняття текстів у старших класах – індивідуальне читання вдома. З
огляду на це, під час етапу первинного сприйняття твору учням необхідно
самостійного контролювати процес читання, дотримуватися рекомендацій
учителя, які були запропоновані на пропедевтичному етапі сприйняття.
Усвідомлення школярами необхідності вдосконалення власної читацької
компетенції, їхня готовність до літературної комунікації – запорука адекватного
сприйняття літературних творів різних епічних жанрів. Розвиток уваги учнівчитачів

до

позасюжетного

матеріалу

є

невід’ємною

складовою

компетентнісного навчання.
На етапі первинного осмислення важливого значення набуває прийом
повторного перечитування, коли учень-читач повертається до позасюжетних
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фрагментів повторно, звертає увагу на непомічені раніше смисли та порівнює
власні проекції з авторськими. Результативність цього етапу сприяє реалізації
завдань, поставлених автором у процесі написання твору: виразити художню
ідею та досягти якомога сильнішого впливу на читача [162, с. 220].
Запропонована модель зумовлена взаємозалежністю зазначених фаз
сприйняття твору та діалогічною взаємодією об’єктів і суб’єктів пізнання:
попередня актуалізація аналітичних умінь і теоретичних знань про позасюжетні
елементи впливає на якість власне сприйняття цих складників, що визначає
рівень їх подальшого аналізу. “Учитель, навчаючи дітей читати, водночас учить
їх розуміти художні твори” [192, с. 5], тому розкриття змісту твору здійснюється
на основі діалогічної взаємодії педагога з учнями, учнів із твором загалом та з
окремими його складниками.
Етап власне аналізу позасюжетних елементів полягає в розгляді кожного
з них відокремлено та у внутрісистемних взаємозв’язках. Виокремити всі
позасюжетні компоненти у великому за обсягом епічному творі неможливо, та й
немає в цьому потреби. Учителеві необхідно добирати для аналізу лише
найбільш значущі позасюжетні елементи, які здатні показати широкий спектр
своїх

функціональних

можливостей

для

осягнення

антропоцентричної,

хронотопної та концептуальної своєрідності твору.
Аналіз художнього твору (з гр. analysis – розчленування) – “це
дослідження його компонентів, складових частин, визначення їх ідейноестетичних функцій, ролі в художньому творі” [165; 36]. Аналіз позасюжетних
елементів передбачає осмислення внутрішніх закономірностей цих складників,
з’ясування подібних та відмінних властивостей, класифікація їх на певні групи за
наявними ознаками, розкриття органічних зв’язків та взаємодії з іншими
складниками твору (композиція, сюжет, образна система, художній часопростір,
ідейний зміст тощо). Завдання вчителя під час аналізу – “не втратити
внутрішньої логіки твору як єдиного композиційного цілого, де кожен елемент
має своє місце й своє завдання” [140, с. 196]. Тільки специфіка художнього
матеріалу та особливості аналізу епічного твору визначають методику його
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вивчення, “адже аналіз літературного твору, його інтерпретація є складовими
вивчення художньої літератури” [126; 38].
Варіативність аналізу позасюжетних елементів надає можливість вибору
того чи іншого способу художнього пізнання, який не лише оптимальний у
певній навчальній ситуації, а й імпонує учням. Важливо також урахувати й
рівень літературного розвитку старшокласників та конкретну дидактичну мету
уроку. Вибір антропоцентричного, хронотопного чи концептуального виду
аналізу аба синтез кількох з них залежить насамперед від художньої своєрідності
та

функціонального

навантаження

кожного

з

позасюжетних

елементів.

Пропонуємо детальніше розглянути специфіку змісту й реалізації навчальних дій
вчителя та учнів кожного з означених видів аналізу.
Хронотопний вид аналізу позасюжетних елементів
Загальні принципи хронотопного аналізу сформульовані в працях
М. Бахтіна, що стали теоретичним підґрунтям більшості сучасних досліджень. У
методичних дослідженнях Ю. Бондаренка, К. Фролової зазначено, що саме за
допомогою хронотопного аналізу можна здійснити цілісне осмислення як
композиційних, так і змістових властивостей літературного твору. Програмою
для старших класів передбачене вивчення достатньої кількості текстів із
хронотопною будовою, у якій сюжетні й позасюжетні елементи “наповнені
важливим для автора ідейно-тематичним звучанням” [30, с. 212]. Ю. Бондаренко
доречно зауважує, що врахування часопросторового складника часто виводить
на усвідомлення тих змістових та композиційних властивостей, які за інших
обставин не акцентуються [28, с. 68]. Ключовою ознакою хронотопу є наявність
у творі позасюжетних елементів, які разом із сюжетом формують його художню
структуру. Це є свідченням того, що позасюжетний матеріал варто розглядати у
контексті саме хронотопного аналізу твору.
Композиційний шлях аналізу, який усталився в методичній практиці
(О. Бандура, Н. Волошина, Є. Пасічник, Г. Токмань та інші), спрямований
насамперед на виділення позасюжетних елементів як чинників композиційних
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особливостей твору, а їхня роль як концептуально важливих складників
художнього часопростору переважно залишається поза увагою. Не підлягає
сумніву, що для вивчення позасюжетних елементів в контексті композиційного
шляху дослідження епічного твору варто врахувати хронотопний вид аналізу,
мета якого – дослідити ці складники в контексті часопросторової організації
твору. У процесі реалізації хронотопного аналізу учні вчаться осмислювати
художній

часопростір,

розмежовувати

реальні

визначати
та

ірреальні

його

позасюжетні

детермінанти,

локально-темпоральні

фрагменти,

розкривати концептуальну роль позасюжетних фрагментів у організації
художнього часопростору.
Послідовність

роботи

з

позасюжетним

матеріалом

розроблено

з

урахування етапів хронотопного аналізу Ю. Бондаренка [28, с. 71–88]:
1) виділення хронотопів;
2) робота над позасюжетними елементами в межах окремого хронотопу;
3) установлення зв’язків між хронотопами на позасюжетному рівні.
Вивчення прозового твору шляхом хронотопного аналізу насамперед
детерміноване жанровими особливостями, адже, за переконанням М. Бахтіна,
“саме жанр і жанрові різновиди визначають хронотоп” [17, с. 122]. Художня
структура хронотопу літературних творів малої епічної форми суттєво різниться
від часових і просторових меж середньої та великої форм.
Визначення сюжетних та позасюжетних чинників організації хронотопу
дозволяє сформувати в учнів цілісне уявлення про художню структуру
літературного твору. Складність виконання цього завдання залежить від типу
композиції твору, тому в процесі роботи вчитель та учні мають ураховувати такі
настанови:
–

визначати зв’язність хронотопів у творах із лінійною композицією

найпростіше, адже події в них зображені в хронологічній послідовності,
часопросторовий розвиток подій поєднує сюжетні та описові позасюжетні
елементи;
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–

під час визначення часопросторових меж у творах із ретроспективною

композицією слід пам’ятати, що події, які відбулися раніше, але зображені
пізніше, зазвичай належать до позасюжетного матеріалу (вставні епізоди,
екскурси);
–

у творах, де паралельні композиційні лінії відтворюють події, що

відбулися одночасно, але передані як послідовні, загальну темпоральну
структуру твору формують переважно сюжетні елементами, а просторову –
позасюжетні.
У процесі роботи з текстом учні спочатку встановлюють послідовність
дрібних хронотопів, відокремлюють відступи від основного розвитку подій та
розкривають значення елементів, що формують окремі часопростори. У межах
цього аналізу учні повинні уміти визначати, з яких компонентів складається
зображений автором часопростір та як вони взаємодіють, з’ясовувати, які
позасюжетні елементи беруть участь в оформленні хронотопу, усвідомлювати
авторську мету введення цих фрагментів у текст твору, розуміти їхні функції в
художньому творі.
Черговим етапом дослідження є робота в межах певного хронотопу:
визначення позасюжетних чинників, які зумовлюють формування дрібних
хронотопів та визначати їхнє місце в загальній часопросторовій структурі твор.
Важливо звернути увагу учнів на персонажів, які діють у межах окремого
хронотопу, адже “розгляд персонажів відірвано від нього (часопростору – О. М.),
у якому вони себе виявляють, не дає достатньої повноти їх осмислення” [28,
с. 79].
Із метою розкрити значення позасюжетних елементів в організації
часопросторової будови твору доцільно застосувати такі методи, прийоми та
види навчальної діяльності старшокласників: організація бесіди за попередньо
визначеними

вчителем

запитаннями,

яка

розкриває

спрямованість

позасюжетного матеріалу на формування художнього хронотопу; вирішення
проблемних і творчих завдань щодо визначення ролі позасюжетного матеріалу в
організації часопросторової будови твору; самостійна робота учнів, що
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передбачає реалізацію прийомів структурування позасюжетного матеріалу
відповідно до окремого часопростору та хронотопної будови твору загалом,
моделювання (складання таблиць, опорних схем), аналітико-інтерпретаційна
робота над текстом.
Результативність обраних методів, прийомів та видів навчальної діяльності
під час хронотопного аналізу позасюжетних елементів визначає рівень розвитку
в учнів осмисленого сприйняття й розуміння місця цих складників у системі
засобів формування художнього хронотопу.
Антропоцентричний вид аналізу позасюжетних елементів
Визначення персонажа тим феноменом, який консолідує художню
дійсність у творі, дає підстави стверджувати, що важливе місце на уроках
української літератури в старших класах поряд із хронотопним видом аналізу
має посідати антропоцентричний – дослідження твору крізь призму його
“людинонаправленості”

(вислів

В. Кухаренко

–

О. М.).

Мета

анатропо-

центричного аналізу позасюжетних елементів – дослідити ці складники як
чинники художнього зображення образів-персонажів епічного твору.
Антропоцентричний аналіз передбачає наявність в учнів умінь визначати в
тексті твору головних, другорядних та епізодичних персонажів. Літературознавці
вважають такий поділ умовним, “оскільки часто трапляється так, що герої
міняються ролями, тобто другорядні, чи то епізодичні, виходять на перший план,
і навпаки, ті, що були основними на певному етапі розвитку подій, відходять у
тінь” [135, с. 135–136]. В епічних творах зображений автором часопростір
зосереджений переважно навколо головного персонажа (наприклад, у романі
В. Підмогильного

“Місто”).

Однак

дрібні

часопростори

можуть

бути

локалізовані навколо другорядних (скажімо, Регіни Стальської з повісті
І. Франка “Перехресні стежки”) чи навіть епізодичних персонажів (як-от, діда
Уласа з роману Панаса Мирного та Івана Білика “Хіба ревуть воли, як ясла
повні?”).
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Антропоцентричний аналіз позасюжетних елементів спрямований на
вирішення завдання навчити учнів простежувати взаємозв’язок цих складників з
образами-персонажами та передбачає такі етапи:
1) виділення елементів антропоцентричності в художньому творі;
2) визначення позасюжетних чинників антропоцентричності;
3) дослідження позасюжетних засобів образотворення;
4) установлення зв’язків літературних героїв з художнім хронотопом та
ідейним змістом твору.
На позасюжетному рівні категорія антропоцентричності актуалізується
через описи (портрет, пейзаж, інтер’єр), вставні епізоди (сни, листи, екскурси в
минуле та майбутнє літературних героїв), філософські роздуми персонажів тощо.
У процесі роботи учні повинні переконатися у їхній підпорядкованості
характеристиці персонажа. Наприклад, пейзаж може відтворювати внутрішній
стан, настрій, характер літературного героя, його місце проживання, вподобання,
звички, національність, соціальний стан тощо.
Під час аналізу позасюжетних елементів з погляду антропоцентричності
перед старшокласниками поступово розкривається авторська позиція. Крізь
призму позасюжетних елементів старшокласники мають навчитися “вибудувати
свою власне оціночну думку про художню дійсність твору, виходячи з тих
сигналів, указівок, які залишив у тексті автор” [107, с. 15]. Реалізації цієї мети
сприяє застосування різних прийомів творчого читання, пошуково-дослідницькі
завдання, що мають високий рівень проблемності й передбачають самостійні
аналітико-інтерпретаційні дії старшокласників.
Концептуальний вид аналізу позасюжетних елементів
Кожен компонент твору, “навіть будучи ізольованим, містить у собі
частину художнього смислу (ідеї)” [162, с. 220]. З огляду на це виникає
необхідність пошуку ефективного аналізу позасюжетних складників, що дасть
змогу наблизитися до вирішення саме проблеми їх сприйняття та розуміння в
контексті засобів організації та вираження ідейного змісту епічного твору.

64

Концептуальний аналіз позасюжетних елементів передбачає визначення
етапів, методів та прийомів дослідження цих складників як носіїв ідейного
навантаження

твору.

У

терміносистемі

наукового

сьогодення

поняття

“концептуальний аналіз” досить поширене, однак функціонують різні погляди на
визначення його сутності. У науковому обігу репрезентовані кілька методик
концептуального аналізу, використання яких залежить “від мети та завдань, які
ставить перед собою дослідник” [175, с. 427].
Сутність концептуального аналізу в аспекті його застосування до
літературного твору полягає у визначенні особливостей понять “концепт”
(англ. concept – ідея) та “концепція” (лат. conceptio – розуміння). У методичних
та літературознавчих розвідках досить часто ці поняття ототожнюються, тому
концептуальність

визначається

фундаментальність.

Так,

підходу”

Ю. Бондаренка

(вислів

за

переважно

як

Ю. Бондаренком,
–

важливість,
сутність

О. М.)

базується

масштабність,

“концептуального
на

розумінні

концептуальності мислення учнів як здатності апелювати до фундаментальних
аспектів буття, пошуку відповідей на глобальні питання, співвіднесення будьяких зображених моментів із явищами світового порядку: “Космос”, “Бог”,
“Людина”, “Суспільство”, “Нація”. В основі такого розуміння концептуального
аналізу лежить поняття “концепція” як світоглядно-естетична стратегія, яка в
результаті детермінує загальний художній образ дійсності [29, с. 8].
У більшості лінгвістичних та літературознавчих розвідок, що розглядають
концептуальний аналіз, визначають його об’єктом дослідження концепт (праці
О. Кагановської, О. Колесник та ін.). Однак, термінологічний аналіз зафіксував
варіативність

семантичної

наповненості

й

цього

поняття.

Розбіжність

тлумачення полягає в його дефініції як “конденсованої інформації тексту або як
його ідейної домінанти” [195, с. 719]. Оскільки всебічний аналіз теорії
“концепту” не окреслений завданнями нашого дослідження, обмежимося
оглядом тільки тих теоретичних положень, які необхідні в аспекті дисертаційної
роботи. У наукових розвідках В. Кухаренко концептом визначено головну ідею
твору, що безпосередньо або приховано виражена в художньому творі та
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відображає центральну авторську позицію [107, с. 5]. У низці дефініцій цього
поняття в лексикографічних джерелах [235; 126; 104] також фіксуємо
трактування концепту як головного авторського задуму. В основу дослідження
покладено визначення концепту як ідеї літературного твору, а під поняттям
“концепція” розуміємо загальний авторський задум, втілений в художній формі.
У дослідженні паралельно з поняттям “концепт” послуговуємося поняттям
“авторський задум”, тому необхідно встановити їх кореляцію. Погоджуємось з
думкою В. Кухаренко, яка визначає ієрархічні відношення між цими поняттями:
“формування концепту – ідеї певного твору – обумовлено точкою зору, що
представляє образ автора” [107, с. 196], та характеризуємо їх як взаємопов’язані,
але не ідентичні.
Закладений письменником концепт розкривається під час осягнення ролі
всіх компонентів твору в їхньому синтезі, у “системній сукупності” (вислів
Г. Гуковського).

З

огляду

на

функціонально-типологічні

особливості

позасюжетних елементів уважаємо їх концептуально спрямованими складниками
епічного твору, адже саме ідея твору детермінує вибір автором засобів
зображення художньої дійсності, які здатні якнайточніше її розкрити.
У пропонованому дослідженні послуговуємося поняттям “концептуальний
аналіз” у такому формулюванні: це вид аналізу позасюжетних елементів як
засобів вираження ідейного змісту епічного твору. Означений аналіз як досить
нова методика дослідження художнього твору потребує не лише узгодження
термінологічних меж, а й розгляду проблеми формування концептуальності
мислення старшокласників, уміння бачити цілісну картину твору, оцінювати
авторські зусилля щодо її втілення, виділяти елементи, які виконують важливу
роль для реалізації ідейного змісту.
У процесі концептуального аналізу учні вчаться розкривати роль
позасюжетних складників як мікро- та макрозасобів актуалізації ідеї твору.
Сприйняття

концепту

художнього

твору

учнем-читачем

генерує

його

індивідуально зумовлене розуміння, яке нерідко дещо відмінне від закладеного
автором. Одне із завдань концептуального аналізу позасюжетних елементів –

66

мінімізувати цей розрив, навчити учнів адекватно розуміти роль цих фрагментів
твору.
Основні етапи розкриття смислу позасюжетного матеріалу визначено з
урахуванням методики концептуального аналізу О. Воробйової [41, с. 37–38]:
1) реконструкція

концептуального

простору

тексту:

визначення

концептуально значущих позасюжетних елементів;
2) опрацювання

позасюжетних

фрагментів,

що

відзначаються

концептуальною спрямованістю;
3) розкриття взаємозв’язку позасюжетних елементів як засобів реалізації
часопросторової, антропоцентричної та концептуальної будови твору.
Визначення домінантної чи допоміжної ролі позасюжетних елементів на
базових рівнях текстотворення допоможе встановити їх місце в системі засобів
формування концептуального змісту твору. Оцінка позасюжетних елементів
спрямована на їх ієрархічне впорядкування в плані вираження концепту твору,
виділення тих, які займають головну позицію в низці актуалізаторів ідейного
змісту. На цьому етапі продуктивними є такі види роботи, за допомогою яких
старшокласники вчаться самостійно оцінювати концептуальний потенціал
досліджуваних епізодів: продовження, доповнення авторського чи написання
власного художнього твору, у якому репрезентований широкий спектр
функціональних можливостей позасюжетних елементів, здійснювати власну
інтерпретацію епічного твору.
Концептуальний аналіз вимагає від старшокласників високого рівня
інтерпретаційних можливостей, умінь дослідження епічного твору через
“просування від широкої основи піраміди до її вершини: знаходячи локальні
випадки актуалізації, обов’язково виявляючи приписану їм автором оцінність,
через їх узагальнення, ми приходимо до пізнання концепту, формуванню якого й
присвячений художній твір” [107, с. 197]. Лише усвідомивши значення
позасюжетних елементів, характер їх взаємодії в кожному творі, функціональну
специфіку, виявивши в них авторську оцінку, вони зможуть об’єднати їх у
систему засобів формування концепту.
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Слід враховувати важливість того факту, що через зображення літературних
персонажів та художнього часопростору письменник розкриває свою систему
поглядів, знайомить учнів-читачів з власною ієрархією морально-духовних
цінностей. Під час концептуального аналізу учні вчаться робити висновки про
авторську

позицію

в

контексті

антропоцентричної

та

часопросторової

спрямованості позасюжетних елементів, усвідомлювати роль цих складників у
контексті художньо-мистецької вартості твору загалом та в межах творчості
певного письменника.
Отже, вирішити проблему аналізу позасюжетних елементів епічного твору
на уроках української літератури в старших класах можна лише комплексно,
використовуючи різні підходи, види аналізу, етапи, методи, прийоми, та форми
навчальної діяльності.
2.2.1 Методичні аспекти аналізу заголовкового комплексу. Поняття
“заголовковий комплекс” досить поширене в науковому обігу. О. Ламзіна [115]
це поняття використовує для номінації елементів початку твору: ім’я (псевдонім)
автора, заголовок, підзаголовок, присвята й епіграф. Заголовкова модель, за
М. Чилецькою [241], уміщує заголовкову систему (“самодостатній” компонент
заголовок, підзаголовок, міжзаголовок) та факультативні компоненти (присвята,
епіграф).

Заголовок,

присвята

та

епіграф

супроводжуються

графічно-

просторовим виділенням та розташовуються на початку твору, займають у творі
сильну позицію (І. Арнольд, В. Вуколова, Т. Фільчук та інші дослідники). В
основу дослідження покладено таке розуміння змісту та структури поняття
“заголовковий комплекс” – це графічно виділена частина художнього цілого, що
використовується для позначення початку тексту, є його інформаційно й
емоційно насиченими позасюжетними елементами, які подані у максимально
сконденсованому вигляді: назва, присвята, епіграф.
На уроках літератури в старших класах непродуктивно аналізувати епічний
твір, не беручи до уваги його назву, адже, як стверджує Б. Степанишин, “розкрив
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підтекст заголовка – уважай, що головну частину аналізу ти здійснив” [212,
с. 202]. Цю позицію декларують як лінгвістичні та літературознавчі розвідки
(Е. Боєва,

М. Кожина,

В. Кухаренко,

В. Мержвинський,

Я. Мамонтова,

В. Садівничий), так і методичні (Ю. Бондаренко, Н. Волошина, С. Жила,
Г. Токмань, Б. Степанишин). Заголовковий комплекс визначаємо одним з
найголовніших прийомом апперцепції літературних творів різних епічних
жанрів.
Методика

аналізу

заголовкового

комплексу

націлена

навчити

старшокласників розкривати його інформативність, з’ясовувати можливі моделі
реалізації в межах епічного роду літератури, визначати прогностичну
спрямованість, порівнювати значущість окремих його складників до й після
прочитання

твору,

розкривати

антропоцентричну,

часопросторову

та

концептуальну спрямованість.
Методична модель дослідження заголовкового комплексу епічних творів
передбачає такі основні етапи:
1. Теоретичний:
1) визначення складників заголовкового комплексу;
2) дефініція понять “заголовок”, “епіграф”, “присвята”;
2. Прогностичний:
1) визначення асоціативного простору заголовкових слів поза текстом;
2) аналіз первинного смислу епіграфа за його першоджерелом;
3) звернення до інформації про об’єкт присвяти твору;
4) визначення рівня зацікавленості учнів-читачів твором із позиції
прогностичної функції його назви (перед первинним сприйняттям твору).
3. Практичний:
1) порівняння позатекстового та контекстуального змісту елементів
заголовкового комплексу;
2) визначення взаємозв’язку заголовкового комплексу з антропоцентром
та часопростором твору;
3) дослідження авторської модальності в заголовковому комплексі;
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4) визначення місця назви твору в класифікаційній парадигмі.
Процесуальна частина аналізу заголовкового комплексу базується на
етапах вивчення літературного твору із зазначенням конкретних видів діяльності
вчителя та учнів.
Під час поглиблення теоретичних знань учнів про заголовковий комплекс
учитель орієнтується на такі наукові тлумачення його складників:
– усі елементи заголовкового комплексу є опорними точками, що
слугують підґрунтям для читача в розумінні змісту [186, с. 193–194];
– заголовок є “сконцентрованою мовною формулою, що виражає ідейнотематичне спрямування літературного тексту” [30, с. 299];
– “назва художнього твору – це перший вербальний маркер концепту
(первинної ідеї, задуму) тексту, що відображає ідеологічну та естетичну позицію
автора” [25, с. 5];
– “заголовок – це ключ до концептуальної структури тексту” [188, с. 20];
– епіграф (грецьк. еpigraphe – напис) – це фраза, афоризм чи короткий
уривок, вагома своїм змістом цитата з чужого літературного тексту, яку автор
розміщує в правому верхньому куті свого твору відразу ж після назви із
обов’язковим покликанням на джерело. Епіграф призначений увиразнювати тему
чи ідею, скеровувати читача на правильне розуміння твору [54, с. 61];
– “епіграф – це завжди концептуальне ядро твору” [179, с. 9];
– присвята – це коротка “заувага, зроблена автором певного художнього
твору, що вказує на особу чи подію, якій присвячено цей твір” [126, с. 563].
Усі науковці одностайні в тому, що заголовок разом з епіграфом і
присвятою становлять єдине смислове ціле – заголовковий комплекс. Повною
його моделлю є наявність у тексті назви твору, підзаголовока, присвяти та
епіграфа [241, с. 201]. Під час визначення особливостей заголовкових форм
епічних

творів

варто

застосувати

елементи

дослідницького

методу:

запропонувати учням на основі власних спостережень схарактеризувати
формальні особливості складників заголовкового комплексу у попередньо
вивчених творів.
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З огляду на психолого-педагогічні особливості учнів старших класів
(у дітей цього вікового періоду з’являється глибоко розвинута творча уява –
домисли, життєві аналогії, узагальнення фактів тощо), спершу доцільно їм
запропонувати самостійно виокремити та декодувати символи, означені в назві
твору. Отже, маємо спрямовувати учнів на аналіз тексту “від деталі в тексті до
гіпотези й від гіпотези – до підтверджень” [6, с. 82], що визначає актуальність
поєднання індуктивного та дедуктивного методів навчання. Учитель повинен
сприймати різні варіанти тлумачень, спонукати учнів до обґрунтування власних
позицій. Такий хід аналізу допоможе розвинути в учнів асоціативне мислення,
навички інтерпретації, адже “завдання вчителя літератури, який здійснює аналіз
художнього твору, полягає передусім у формуванні саме інтерпретаційної
свідомості учня” [223, с. 23].
На етапі попереднього декодування назви твору доцільним є застосування
прийому прогнозованого читання, визначення проекції назви на учня-читача. Із
цією метою пропонуємо такі види роботи: дослідити лексико-семантичне поле
заголовкових

слів,

дати

їм

власну

оцінку,

попередньо

спрогнозувати

мотиваційно-прогностичу настанову автора. У процесі аналізу заголовкової
моделі учні повинні зробити висновок на основі асоціацій, злиття, зближення,
стягування відомих смислів заголовкових слів із їхніми репрезентантами на
поверхневому та глибинному рівнях тексту. Прогностична оцінка заголовків дає
можливість учням виділити “ефект обману очікування” [115, с. 103]. Скажімо,
під час первинного сприйняття заголовкових слів до новели М. Коцюбинського
“На камені” в учнів не виникла думка, що в ній ітиме мова про трагічне кохання.
Назва, як “зашифрована формула тексту” [25, с. 3], може мати приховану
силу, письменник уміє зберігати інтригу до кінця твору, тому до аналізу
заголовків необхідно повертатися двічі: до і після прочитання твору. На
завершальному етапі опрацювання твору обов’язковим є прийом повторного
творчого читання, що передбачає встановлення відповідності чи відмінності
первинного розуміння учнями смислу назви твору від контекстуального.

71

Важливим етапом дослідження назви твору є обговорення з учнями її
тлумачення в контексті художнього матеріалу твору. На цьому етапі
дослідження старшокласники мають можливість переконатися, що не всі
заголовки є відкритими для розуміння з моменту їх прочитання. Так, під час
дослідження прози ХХ ст. учні констатують, що заголовки творів цього періоду
переважно позбавлені прямої вказівки на об’єкт зображення, їхні смисли
трансформовані, а розкрити зміст можливо лише після сприйняття всього твору.
Відомо, що місце розташування заголовкових слів у тексті твору є не
випадковим украпленням, а передбаченим авторським прийомом. У процесі
роботи учні мають з’ясувати, на якому етапі розвитку сюжету автор роз’яснює
змістовий потенціал заголовка.
Важливим кроком до вдосконалення вмінь учнів аналізувати заголовки є
виділення домінантних типів назв творів української літератури, які передбачено
програмою для 10–11 класів. У сучасній науці функціонують різноманітні підходи
до систематизації заголовків художніх творів. Не претендуючи на вичерпний опис
усього різноманіття літературних назв, спробуємо визначити їх найбільш
поширені типи. В основу нашої класифікації покладено типологію заголовків
А. Ламзіної [113], що базується переважно на співвідношеннях заголовка з
ідейним змістом, системою персонажів та часопростором епічного твору. У
подальшому дослідженні учням пропонуємо таку типологію заголовків прозових
творів:
1. Заголовки, що репрезентують концептуальну інформацію (“Хіба ревуть
воли, як ясла повні?” Панаса Мирного та Івана Білика, “Перехресні стежки”
І. Франка”, “Intermezzo”, “Тіні забутих предків” М. Коцюбинського, “Земля”
О. Кобилянської, “Камінний хрест” В. Стефаника, “Україна в огні” О. Довженка,
“Три зозулі з поклоном” Григора Тютюнника тощо).
2. Заголовки, що містять вказівку на антропоцентр (“Кайдашева сім’я”
І. Нечуя-Левицького, “Каторжна” Б. Грінченка, “Я (Романтика)” Миколи
Хвильового, “Вершники” Ю. Яновського, “Тигролови” Івана Багряного тощо).
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3. Заголовки, що вказують на час і простір розвитку подій (“Момент”
В. Винниченка, “В житах” Григорія Косинки, “Місто” В. Підмогильного,
“Зачарована Десна” О. Довженка, “Дім на горі” В. Шевчука тощо).
Окрім дослідження рівнів співвіднесеності заголовків із текстами творів,
варто апелювати до зв’язків назви твору з іншими компонентами заголовкового
комплексу: підзаголовком, присвятою та епіграфом:
– “заголовок – ключ до концептуальної структури тексту” [188, с. 20];
– “епіграф – це завжди концептуальне ядро твору” [179, с. 9];
– “назва – це своєрідний натяк на тему, а епіграф – на ідею, за допомогою
нього доповнюється інформаційна неповнота першого компоненту” [109, с. 59].
Під час аналізу епіграфованих творів учням варто пояснити, що за
епіграфом “нормативно закріплена концептуально роз’яснювала функція – він
завжди допомагає заголовку, навіть якщо не містить у своєму складі
заголовкових слів” [107, с. 103]. Ураховуючи спільну проекцію елементів
заголовкового комплексу на вираження головного концепту твору, учні
зазначають, що епіграф та присвята, як і заголовок, опосередковано виражають
авторську модальність, стисло розкривають ідейно-тематичний зміст твору.
Одним із важливих кроків до розкриття ролі епіграфа в тексті твору є його
аналіз із позиції інтертекстуальності. У процесі дослідження епіграфованих
творів учням варто запропонувати поцікавитися джерелом цитування, адже
епіграфи можуть містити вислови відомих діячів минулого, епіграфи-сентенції
персонажів інших художніх творів та епіграфи-присвяти [89, с. 16-17].
Унаслідок

комплексного

дослідження

заголовкового

комплексу

визначаємо такі його основні функції:
–

номінативна – заголовки є елементами “діалогічних зв’язківˮ із читачем

та з іншими текстами, допомагають ідентифікувати твір серед широкого загалу
української та зарубіжної літератури;
–

функція нерозривного зв’язку з текстом – заголовок обов’язково

пов’язаний зі змістом твору;
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–

прогностична або функція прогнозування – через заголовок автор

передбачає, що може бути цікавим для реципієнта;
–

функція рамкового обрамлення – після прочитання твору учні мають

повернутися до аналізу заголовкового комплексу (нерідко заголовкові слова
подають на початку й у кінці твору);
–
можуть

інтегративна або накопичувальна – елементи заголовкового комплексу
мати

власного

автора,

ідейний

зміст

твору

перегукується

з

першоджерелом.
Отже, удосконалення вмінь учнів аналізувати складники заголовкового
комплексу відбувається на всіх етапах роботи з літературним твором.
Методична

система

вивчення

заголовкового

комплексу

епічних

творів

зорієнтована на послідовне засвоєння й застосування відповідних теоретиколітературних

знань,

набуття

читацьких

компетенцій,

розкриття

антропоцентричної, часопросторової й концептуальної спрямованості назви
твору, присвяти та епіграфа.
Результативність аналізу заголовкового комплексу забезпечують словесні
(розповідь учителя, бесіда), практичні та наочно-ілюстративні методи, що
передбачають

використання

в

навчальному процесі

таблиць,

слайдів

комп’ютерних презентацій та реалізуються під час засвоєння теоретичних
понять, опрацювання учнями тексту твору, різні прийоми творчого читання, а
також дослідницького, індуктивного та дедуктивного методів навчання.
2.2.2 Осмислення відступів та вставних епізодів. Картина епічної
художньої дійсності формується в уяві учня-читача переважно через описові
позасюжетні елементи, вставні епізоди та різноманітні відступи, які створюють
враження часопросторової багатовимірності твору. Зазначене вище є головним
сигналом доцільності аналізу елементів позасюжетності з урахуванням її
хронотопної спрямованості.
У процесі осмислення позасюжетних засобів організації художнього
часопростору епічного твору учні опановують певною системою компетенцій.

74

Зокрема, вчаться аналізувати авторські відступи та вставні епізоди як
позасюжетні фрагменти тексту, встановлювати причиново-наслідкові зв’язки
між ними

та сюжетом

твору, розкривати

їхню антропоцентричну

та

часопросторову спрямованість, визначати підпорядкованість ідейному змісту
твору.
Реалізація навчальної моделі аналізу відступів та вставних епізодів
відбувається за попередньо визначеними етапами:
1. Теоретичний, що передбачає поглиблення знань учнів про вставні
епізоди та авторські відступи.
2. Практичний:
1) удосконалення читацької уваги учнів до вставних епізодів та
авторських відступів;
2) дослідження їх як часопросторових маркерів;
3) розкриття

взаємозв’язків

персонажа

з

часопростором

на

рівні

позасюжетності;
4) характеристика вставних епізодів та авторських відступів як засобів
актуалізації авторської позиції у творі;
5) визначення ролі досліджуваних складників в контексті формування
концепту твору.
Вкраплення

історичного

чи

автобіографічного

характеру,

ліричні,

публіцистичні та філософські відступи переважно є необов’язковими елементами
в композиції твору, з’являються переважно під впливом певного почуття чи
бажання автора прокоментувати, розкрити власну позицію щодо розвитку подій
у творі, заглибитись у психологію літературних героїв тощо. У наукових
розвідках поряд із поняттям “авторський відступ” вживається синонімічне йому
“ліричний відступ”. Цю термінологічну розбіжність пояснюємо наявністю у
відповідних формах епічного викладу підвищеної емоційності, щиросердності та
відвертості автора, тому у дослідженні вважаємо їх тотожними.
Ключовими поняттями темпоральності в літературному творі є минуле,
сучасне й майбутнє, що сприймаються як три сторони однієї дійсності, “але в
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художньому часі вони розділені, функціональність їхня різна” [101, с. 225]. Учні
повинні відрізняти позасюжетний час від сюжетного, який представлений у творі
як теперішній об’єктивний. З цією метою доцільно використати такі продуктивні
прийоми, види та форми навчання: пояснення нового теоретичного матеріалу
вчителем, використання наочних засобів (схем, таблиць, слайдів презентації),
робота учнів із текстом твору та іншими джерелами інформації, бесіда з учнями
за попередньо розробленою системою запитань тощо.
Під час експериментального навчання учні мають зрозуміти, що екскурси в
минуле, сни-спогади та авторські відступи історичного чи автобіографічного
характеру є ретроспективними чинниками хронотопу, а екскурси в майбутнє,
прогностичні сни, філософські роздуми про прийдешнє – проспективними. За
допомогою введення ліричних відступів відбувається уповільнення руху
сюжетної дії – ретардація. У процесі сприйняття та осмислення художньої
дійсності епічного твору увагу учнів варто спрямовувати на дослідження
темпоральних маркерів часопросторового континууму.
Під час вивчення прозового твору старшокласники передусім звертають
увагу на особливості організації сюжету. З огляду на це, варто запропонувати
учням завдання визначити, який художній виклад превалює, – поступальний,
ретроспективний чи проспективний. Тип оповіді великих епічних жанрів
спрямований на розвиток подій у перспективу, але переважна більшість творів
має екскурси в минуле. Дійсно, як зазначає В. Кухаренко, “без ретроспекції не
обходиться практично жодний художній текст” [107, с. 78]. За наявності
ретроспекції акцент робимо на способі її реалізації у творі: через подієве
зображення (розвиток сюжетної дії від розв’язки до зав’язки) чи введення
позасюжетних елементів.
Під час спогадів чи роздумів персонажа розвиток подій тимчасово
призупиняється. За Р. Інгарденом, “раніші” і “пізніші” частини епічного твору
“насправді не зникають зовсім із поля нашої актуальної свідомості, однак самі не
присутні вже так живо, якщо ми не чинимо спеціальних актів для їхнього нового
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оживлення” [85, с. 42]. Учнів необхідно навчити швидко повертатися до
сюжетної локально-темпоральної дійсності, зберігати художню цілісність твору.
Програмою для старших класів передбачено вивчення достатньої кількості
текстів із хронотопною будовою, у якій сюжетні й позасюжетні елементи
“наповнені важливим для автора ідейно-тематичним звучанням” [30, с. 212].
Залежно від рівня складності художнього часопростору та інформаційного
наповнення засобів його організації визначаємо методи й прийоми аналізу
хронотопної будови твору. Так, до прикладу, читаючи тексти, у яких екскурси
невеликі за обсягом, школярам легко повернутися до сюжетних подій. Для
дослідження їхньої хронотопної будови достатньо обговорити з учнями їхнього
змісту в аспекті зазначеної проблеми.
Не менш доцільними прийомами дослідження відступів означеного типу є
повторне перечитування та коментоване читання. Але в шкільній програмі є
твори зі значними за обсягом вставними епізодами та відступами, що значно
розширюють художній часопростір. Ці елементи здатні на тривалий проміжок
часу перевести увагу учнів-читачів із сюжетної дії на позасюжетну, можуть
надовго перемістити їх не лише в інший час, а й змінити простір зображення.
Для

дослідження

таких

форм

позасюжетності

доцільно

застосовувати

дослідницький метод організації навчальної діяльності старшокласників, що
передбачає такі прийоми: виписування позасюжетних фрагментів, що формують
дрібні

хронотоп,

формулювання

евристичних

запитань

для

аналізу

часопросторової організації твору, організація дискусії (добирання аргументів,
виписування цитат) тощо.
Окремої уваги потребує методика вивчення творів, у яких сюжетний час
набагато вужчий, аніж позасюжетний, “слугує лише рамкою для оповіданняспогаду” [107, с. 77]. На цьому етапі доцільно застосовувати хронотопний аналіз,
який передбачає “визначення ролі елементів сюжету й позасюжетних
компонентів, а також різних способів викладення матеріалу в розкритті теми,
зображенні типових характерів та обставин, вираженні ідеї” [162, с. 59].
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Застосування хронотопного аналізу позасюжетних елементів прозового
твору впливає на формування системи уроків, яка відображає необхідні етапи
роботи. Наприклад, під час вивчення новели Івана Франка “Сойчине крило”
запропоновано такі теми уроків:
1. Особливості композиції новели Івана Франка “Сойчине крило”.
Новаторство часопросторової організації твору.
2. Позасюжетні засоби організації хронотопної будови новели Івана
Франка “Сойчине крило”.
Унаслідок реалізації хронотопного аналізу вставних епзодів та відступів,
що спрямований на практичне застосування попередньо отриманих знань і умінь
учнів, важливо розкрити їхню роль як важливих чинників формування дрібних
хронотопів та часопросторової структури твору загалом.
Не менш важливим видом аналізу вставних епізодів та відступів вважаємо
антропоцентричний, адже “все, що і як робиться в тексті, утілюється для якомога
повнішої характеризації Людини. Їй присвячені й з нею нерозривно пов’язані і
Час, і Простір” [107, с. 78]. Як зазначає сучасна дослідниця О. Шупта-В’язовська,
“саме людина є найбільш очевидним і довершеним випадком єдності часу й
простору” [252, с. 50].
Як зазначає А. Єсін, “авторські відступи – необов’язковий елемент у
композиції твору, але коли вони з’являються, вони відіграють, зазвичай,
найважливішу роль і підлягають обов’язковому аналізу” [67, с. 113]. Щоб
уникнути ситуації відірваності твору від автора, ототожнення його з
персонажами чи оповідачем, необхідно навчити учнів-інтерпретаторів бачити
авторську позицію через позасюжетні відступи. Як засвідчують дослідники
епічних текстів, “думки та оцінки, що збігаються з авторськими, зазвичай,
належать позитивним персонажам” [107, с. 155], а несхвальні авторські відгуки
передаються через текст у формі відступів. Для того, щоб учні змогли в цьому
переконатися, учитель має створити творчу групу й ознайомити старшокласників
з алгоритмом роботи:
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1) визначати часопросторову відмежованість авторських відступів від
основного перебігу подій за такими чинником: сюжет твору – це динамічна
сторона композиції твору, а відступи – статична.
2) розкрити

роль

авторських

відступів

як

засобів

характеризації

персонажа та передавання авторських ідей.
Учні повинні зробити висновок, що автори епічних творів виголошують
певні ідеї не тільки через роздуми персонажів чи оповідача, а й через прояви
власне авторських коментарів. Через позасюжетні елементи можна вбачати
співвіднесеність тексту з творчою волею автора як організатора комунікації, його
спробою наблизитися до читача, сформулювати читацьку настанову на
сприйняття твору [5, с. 232].
Нерідко учні-читачі художній вимисел автора асоціюють із його
світобаченням. Старшокласники мають розрізняти авторську позицію та думку
оповідача, адже з метою уникнення перекрученого, хибного розуміння
основного концепту твору письменник іноді епізодично проектує власну точку
зору на зображені події.
У творах української літератури другої половини ХІХ – ХХ ст., які введено
до шкільної програми для 10–11 класів, досить поширеним позасюжетним
елементом є художній сон. Імпульсом до введення оніричного в літературу
зазначеного

періоду

науковці

називають

зосередженість

письменників

перехідної епохи кінця ХІХ – початку ХХ ст. “на проблемі особистості, формах і
способах її ідентифікаціїˮ [211, с. 148]. Однак у добу панування соцреалізму
“письменники з міркувань “ідейної стійкостіˮ уникали зображення підсвідомості
людини“, тому “літературознавство було позбавлене не тільки свободи думки, а
й матеріалу дослідженняˮ [233, с. 5]. На сучасному етапі розвитку науки
проблема аналізу художніх сновидінь є особливо актуальною. Про це свідчить
чисельність наукових студій, які вийшли протягом останніх десятиліть
(Т. Бакіна,

Н. Баняс,

Т. Бовсунівська,

Т. Жовновська,

Н. Зборовська,

Н. Сподарець, С. Пригодій, Н. Фенько, О. Шупта-В’язовська та інші науковці).
Аналіз матеріалів відомих досліджень із теорії та практики навчання української
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літератури в школі дозволяє зробити висновок, що сни є найменш
артикульованими позасюжетними елементами, а методику шкільного аналізу
оніричних фрагментів практично не розроблено.
Сни є сферою містики, ірреального, торкаються глибинних проблем
підсвідомого, тому під час аналізу цих фрагментів необхідно враховувати вікові
та психологічні особливості школярів. Очевидно, учням середніх класів
оперувати поняттями зі сфери підсвідомого важко. З огляду на це, у середній
школі варто дати лише елементарні відомості про поняття “художній сонˮ, а до
більш глибокого аналізу оніричного матеріалу доцільно переходити вже в
старших класах.
На етапі підготовки до сприйняття та аналізу відповідного літературного
матеріалу учням необхідно дати знання про зміст поняття “художній сон”,
особливості

художнього

оніропростору;

основні

закономірності

психоаналітичного тлумачення природних сновидінь.
Орієнтирами шкільного аналізу художніх сновидінь є система таких
практичних умінь, які потрібно розвивати в учнів: відрізняти оніропростір від
реальної художньої дійсності, характеризувати художні сни як позасюжетні
фрагменти, з’ясовувати першоімпульси введення їх в епічний твір, встановлювати взаємозв’язок сновидінь персонажів із сюжетом твору, визначати їх
часопросторову та характеротворчу спрямованість, розкривати взаємозв’язок з
ідейним потенціалом твору.
Спеціальний підхід до вивчення оніричного простору епічних творів у 10–
11 класах передбачає такі етапи:
1) ознайомлення

учнів

з

основними

теоретичними

положеннями,

необхідними для аналізу художніх сновидінь;
2) дослідження

образного

та

символічного

наповнення

художніх

сновидінь;
3) встановлення місця певного сновидіння в класифікації типів оніричних
візій персонажів;
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4) визначення
категорійних

підпорядкованості

властивостей

епічного

сновидіння
твору:

вираженню

часопросторовості,

основних
антропо-

центричності та концептуальності.
Унаслідок дослідження сновидінь літературних персонажів програмових
художніх творів епічних жанрів старшокласники мають засвоїти такі основні
положення:
–

уведення оніричних фрагментів послаблює читацький контроль за

сюжетом епічних творів, тому визначаємо їх позасюжетними;
–

сновидіння тісно пов’язані з підсвідомістю персонажа, виявляють його

приховану сутність, що розкриває їх антропоцентричну спрямованість;
–

оніричні візії персонажів є ірреальним художнім часопростором, що

характеризує їх як чинники хронотопної будови твору;
–

художні сновидіння створюють концептуальний простір, який стає

формою репрезентації авторської ідеї твору.
Теоретичним підґрунтям методичної моделі аналізу художніх сновидінь у
старших класах обрано основні положення вчення З. Фройда та К. Юнга, які
визначено в літературознавчій онірокритиці. Сновидіння з погляду класичного
психоаналізу З. Фройда трактують як задоволення переважно прихованих
бажань, за К. Юнгом, сон є джерелом різноманітної інформації як із минулого,
так і з майбутнього. Але перш аніж пропонувати учням базові поняття теорій цих
дослідників, потрібно адаптувати їх до шкільного рівня, враховувати вікові,
психологічні та інтелектуальні можливості старшокласників. Із цією метою
варто апелювати до взаємозв’язку літератури з психоаналізом Н. Зборовської
[81, с. 53].
Методика вивчення оніричних елементів передбачає розкриття їхнього
символічного змісту, дослідження мовних форм оніричних образів. Етапи
аналізу

літературних

сновидінь,

засоби

дослідження

їх

образного

та

символічного значення потрібно визначати з урахуванням художньої специфіки
кожного з них.
Важливим етапом дослідження сновидінь літературних героїв у художній
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системі твору є визначення їхніх типових та диференційних рис. Із цією метою
вже на початку вивчення епічних творів письменників кінця ХІХ – початку
ХХ ст., в яких широко представлена онірична парадигма, учням варто подати
класифікацію сновидінь (за Н. Фенько):
1. Класифікація станів сну в художній літературі:
1) картини власне сновидінь;
2) сонна фантазія;
3) марення;
4) видіння;
5) сон наяву.
2. Класифікація картин сну за характером упливу на психологію героїв:
1) сни-потрясіння (сон “психологічного конфліктуˮ, пророчий сон) ;
2) сни-заспокоєння (сон-мрія, сон-архетип, сон-спогад).
3. Класифікація картин сну за їхніми формальними ознаками:
1) за розташуванням (картини сну, які розташовані наприкінці, в середині
та на початку твору;
2) за обсягом;
3) за кількістю.
4. Класифікація картин сну за типом мислення, світобачення:
1) сон-концепція;
2) сон-художній прийом [233, с. 8–15].
Диференціація художніх снів літератури зазначеного періоду досить
широка, тому під час аналізу певного сновидіння вчителю спершу слід
спрямувати розумові дії старшокласників на визначення його домінантної
ознаки. Наприклад, під час вивчення роману Панаса Мирного та Івана Білика
“Хіба ревуть воли, як ясла повні?ˮ слушно звернути увагу на місце картини сну
Чіпки в класифікації за характером упливу на психологію героїв. Під час бесіди
учні мають встановити взаємозв’язок сну-прозріння з кризовим станом
свідомості персонажа, адже автор умисно моделює такий сон, який примушує
персонажа внутрішньо змінюватися.
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Деякі сновидіння важливо схарактеризувати за формальними ознаками.
Наприклад, у процесі аналізу композиційних особливостей повісті Івана Франка
“Перехресні стежкиˮ варто акцентувати десятикласників на оніричних візіях
Євгена Рафаловича, яким відведено цілий розділ на початку твору, а потім
мотивувати доцільність їх дослідження за всіма характеристиками.
Сни несуть приховані істини авторської моделі художнього світу. Під час
дослідження цих фрагментів у контексті хронотопного аналізу учні вчаться
осмислювати окремий епізод у цілісній системі художньої дійсності, як-от,
сновидіння

Кайдаша

з

повісті

І. Нечуя-Левицького

“Кайдашева

сім’яˮ

письменник уводить як своєрідний містичний екскурс у майбутнє; картина
нічного видіння адвоката Рафаловича з повісті І. Франка “Перехресні стежкиˮ
має досить розгалужену хронотопну будову: об’єднує водночас художнє минуле,
теперішнє й майбутнє персонажа.
Час у сновидіннях є неконтрольованою категорією: він може як миттєво
прискорюватися чи вповільнюватися, що залежить від активності переживання
героєм (чи групи персонажів) подій сну [22, с. 15]. Проекція можливостей
природного сну на художній сприяє швидкій зміні як художнього часу, так і
простору, “зміні топо- та хронографії присутності людини в дійсності, по суті –
виведення її за межі тутешнього існуванняˮ [26, с. 162]. Прийом сну дає
можливість автору значно розширити художній часопростір.
Досить часто прийом літературного сну письменники використовують із
метою виразити силу внутрішніх переживань своїх персонажів. З огляду на це
акцентуємо

на

антропоцентричній

направленості

оніричних

фрагментів,

розшифруванні їхніх прихованих значень, що допомагає чіткіше окреслити
характер сновидця, зрозуміти його внутрішній світ. У цьому учні можуть
переконатися, наприклад, під час аналізу сновидіння Чіпки з роману Панаса
Мирного та Івана Білика “Хіба ревуть воли, як ясла повні?ˮ. Як зазначає
В. Чайковська, “гострота й глибина Чіпчиних мук, його суперечливий характер
яскраво передані авторами з допомогою сну, який є умовною формою
художнього узагальнення дійсності. У хворобливій уяві Чіпки проходять одна за
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одною картини, такі ж страшні, як і саме його розбишацьке життя. Його мучить
сумління, йому ввижаються страхітливі образи, які дорікають, звинувачують,
завдають невимовних страждань. Уявне й реальне тут переплітаються,
зливаються докупиˮ [240, с. 184].
Персонаж, який опиняється в містичному просторі сновидінь, “втрачає
звичну форму, й тіло веде себе по-іншому, воно набуває здатності до того, про
що в реальному світі можна лише мріяти” [10, с. 8]. Антропоцентричний аналізу
оніричних візій здатний занурити учня-читача в потаємний світ персонажа,
“заглянути в його глибину й пізнати приховані та істинні почуття або думки”
[80, с. 53].
У

прозових

творах

оніричні

фрагменти

сприяють

розкриттю

утаємниченого, “часто виявляються свідченням істин, які ще не спізнані
персонажами або пов’язані з містичним боком їхнього ж життя” [15, с. 9].
Персонаж є одночасно суб’єктом і об’єктом сновидіння, тому дослідження
відбувається

шляхом

вивчення

підпорядкованості

семантики

оніричного

матеріалу його характеристиці. Такий підхід скеровує учнів на визначення
внутрішнього стану персонажа в контексті дослідження його сну, розкриття
прихованої сутності, таємних бажань і переживань, сприйняття ним реального
світу й моделювання бажаного.
Художній сон сконструйований письменником, тому “символіка сну
приховує якусь “витіснену” авторську думку або думку персонажа” [22, с. 19].
Так, дослідниця Т. Жовновська стверджує, що “художній сон – семіотична
форма втілення авторської інтенції. Це не просто витвір примхливої фантазії
автора, а певне “зашифроване послання” митця читачеві. Вибір образної
символіки сновидіння, сюжету, персонажів, якими він делегований – все це вияв
авторської інтенції в оніричному просторі тексту, що “працює” поряд з іншими
текстовими одиницями на авторську ідею [76, с. 6]. Учні мають сприймати
видіння персонажів як “псевдосон”, адже вони насправді не підпорядковуються
волі сновидця, а залежить від фантазії автора, є результатом його волевиявлення.
Із огляду на це методика аналізу оніричних елементів передбачає
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обов’язковий етап розкриття їхнього концептуального змісту. Учні мають знати,
що в структурі літературного сну немає нічого випадкового, неважливого, кожен
оніричний образ уводиться письменником із певною метою й виконує чітке
функціональне навантаження, адже “художній сон – це завжди емблема,
алегорія, символ, натяк на те, що перебуває перед чи за порогом слова” [253, с.
162]. Достовірність і доступність для інтерпретації оніричних образів залежать
від умінь письменника правильно встановлювати асоціативні паралелі.
О. Шупта-В’язовська в контексті дослідження сну як літературного
прийому визначає, що різноманітні його функції “формулюються навколо ідеї
концептуалізації художньої дійсності” [253, с. 162]. У процесі концептуального
аналізу сновидінь літературних героїв учні мають дійти висновоку, що ці
складники є формою репрезентації авторської ідеї. У цьому контексті учні
з’ясовують, що літературний сон є виразником асоціативного художнього
мислення письменника, ключем до розуміння авторської позиції, чинником
вектора розвитку сюжету,

затримки його динаміки, створення ефекту

втаємниченості, наперед продуманою стратегією увиразнення смислу, створення
ірреального світу, де автор має можливість фантазувати, але “при цьому не має
права втратити отой вищий смисл, що прийнято пов’язувати зі сновидінням”
[253, с. 163].
Унаслідок обраних видів аналізу, методів та форм дослідження оніричних
фрагментів, учні мають усвідомити причини введення цих складників у
структуру епічного твору та розкрити такі їхні основні функції: розширення
часопросторових

меж

твору,

сприяння

розкриттю

внутрішнього

світу

персонажів, розкриття позиції автора, що зумовлює ідейний зміст твору.
Завдяки запропонованій організації навчання читачі-старшокласники
фіксують типові особливості оніричних подій у сюжетній канві твору:
маркованість
часопросторова

сновидінь

темпоральними

мозаїчність,

та

ірреальність,

просторовими

сигналами,

асоціативність,

стислість,

недомовленість, схематичність, обірваність, фрагментарність, наявність чи
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відсутність подієвої послідовності, наявність оніричних образів, які діють або
зосереджують навколо себе дію у сні, велика кількість символів тощо.
Запропонована методика дослідження вставних епізодів та відступів
спрямована на розкриття ролі цих компонентів епічного твору як важливих
засобів художнього відтворення часопростору, авторської позиції та образної
системи епічного твору.
2.2.3 Опрацювання описових позасюжетних елементів. За науковими
спостереженнями дослідників епічних творів (Н. Романишина, В. Уліщенко,
О. Фенцик, Н. Фенько та ін.), способи творення, місце й розлогість описів
детерміновані жанровими особливостями організації художнього матеріалу [186,
с. 31]. Так, В. Уліщенко пропонує визначати “епос” та такими ознаками:
подієвість, наявність авторської характеристики дійових осіб, описи, оповідний
характер [227; с. 450]. Наявність описових фрагментів є однією з основних
особливостей епічного роду літератури.
Методична

модель

роботи

над

описами

передбачає

формування

спеціальних компетенцій, якими мають оволодіти старшокласники в процесі
аналізу епічних творів на уроках української літератури. Зокрема, учні вчаться
вирізняти описи в системі засобів організації художнього часопростору,
з’ясовувати їх місце в ієрархічно структурованій сукупності складників
антропоцентричності, розкривати лінійний зв’язок цих складників із простором,
простору з персонажем, а персонажа з авторською ідеєю твору.
Вибір хронотопного, антропоцентричного чи концептуального аналізу
описових позасюжетних елементів ґрунтується на таких положеннях:
–

антропоцентричний аналіз сприяє визначенню взаємозв’язку описів з

образною системою твору;
–

хронотопний аналіз дає можливість осмислити та схарактеризувати

описові засоби творення художнього часопростору;
–

концептуальний аналіз здатний розкрити вагомість описових елементів

для вираження ідейного змісту твору.
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Зазначені види аналізу художніх описів спрямовані на подолання основних
недоліків їхнього сприйняття та аналізу, які залишаються актуальними в
сучасній шкільній практиці:
1) часткова обізнаність учнів з функціональними можливостями описів
зумовлює низький рівень інтересу до цих складників під час сприйняття епічного
твору;
2) досить часто учні не можуть зрозуміти ті почуття й переживання, які
передає автор через вербальне змалювання картин природи, інтер’єру чи
зовнішності персонажа, тому їм важко збагнути їхню роль на концептуальному
рівні. Як наслідок – учні не не розуміють значення описових картин для
розкриття ідейного задуму твору.
Загальний підхід до осмислення описів передбачає таку послідовність їх
вивчення:
1) поглиблення теоретичних знань учнів про описові позасюжетні
елементи;
2) удосконалення читацької уваги учнів до описових фрагментів епічних
творів.
3) аналіз описів крізь призму їхньої антропоцентричної, часопросторової
та концептуальної спрямованості.
Порядок, зміст та методичні прийоми поглиблення теоретичних знань
учнів про описові позасюжетні елементи визначено з урахуванням їхніх базових
знань. Унаслідок аналізу програм та підручників з української літератури для
основної школи з’ясовано, що учні ознайомилися з поняттями “портрет”,
“пейзаж” ще в 5 класі. Л. Шабельникова в підручнику з українскої літератури
для 5 класу (2005 р.) характеризує портрет у творі як важливий інструмент
розкриття авторського ставлення, зображення внутрішнього світу героїв, їхніх
смаків та вподобань, професії та достатку; указує на різний підхід до змалювання
зовнішності: “Здебільшого характер персонажа відповідає його зовнішностіˮ
[246, с. 86], хоча може й контрастувати. Пейзаж у підручнику рекомендовано
розглядати як тло, на якому розгортаються події, та як засіб розкриття
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внутрішнього стану літературного героя, умов його проживання [246, с. 208].
Визначення цих понять для учнів середніх класів, звісно, методично виважене й
скероване принципом доступності: “Портрет – опис зовнішності персонажа в
художньому творі” [246, с. 86]; “Пейзаж – це змалювання в художньому творі
картин природи (описи місцевості, картини моря, неба, краєвиди міст і сіл)” [246,
с. 208]. У старших класах уважаємо за необхідне поглибити теоретичні знання
учнів про описи.
Розвиток уваги учнів до описових частин – важливий етап у системі
засобів виховання компетентного читача. Осмислене сприйняття реципієнтом
описових фрагментів можливе лише тоді, коли виникає резонанс між
особистістю героя та особистістю автора, з одного боку, й особистістю читача – з
іншого [136, с. 243]. Однак, усталене розуміння того, що описи допомагають
розкрити внутрішній світ літературних героїв, дають уявлення про місце й час
дії, для старшокласників є слабкою мотивацією. Саме за умов усвідомленого
сприйняття описів, як засобів вираження ідейно-художнього задуму твору,
зможемо виробити стійкий читацький інтерес учнів до цих фрагментів.
З огляду на те, що простір в епічному творі не вільний від присутності
людини, а опис часу – це також опис людини в часі [107, с. 79], вважаємо
доречним

визначення

взаємопідпорядкованості

антропоцентричного

та

хронотопоного аналізу описів:
1. Описи можуть виконувати функцію ретардації, затримувати розвиток
подій тоді, коли письменник хоче підкреслити важливість зображуваного епізоду
чи персонажа у творі, зосередити на них увагу читача. Описи є засобами
вираження художнього часопростору епічного твору.
2. Описові позасюжетні елементи є носіями інформації про образиперсонажі, тобто беруть участь у створенні загальної антропоцентричності
твору: пейзаж може передавати психологічний стан літературного героя,
гармоніювати

або

ж

контрастувати

з

ним;

портрет

є

прямою

його

характеристикою, а інтер’єр – опосередкованою, вказує на його вподобання,
звички та побут, у якому він діє. Завдяки вдалому художньому оформленню
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описів персонажі та часопростір твору здатні візуалізуватися. Це дає змогу дійти
висновку, що описам властива репрезентаційна функція.
3. Через описи можна простежити авторську позицію, його ставлення до
зображуваного, тому однією з основних функцій описів визначаємо оцінну.
Поряд з іншими функціями цих композиційно-мовленнєвих форм варто виділити
концептуальну: “опис, що відображає точку зору автора, є безпосереднім
способом реалізації концепту, а опис, що відображає позицію персонажа, передає
концепт опосередковано – через характеристику спостерігача” [107, с. 147].
Різнорідність художнього матеріалу в системі описових елементів визначає
необхідність детальніше розкрити функціонально-типологічний аспект аналізу
кожного із цих них: портрета, інтер’єру, пейзажу.
У літературознавстві дослідники найчастіше вказують на зв’язок поняття
“портрет” із тілесністю, адже “тіло – це чи не найперша асоціація, яка легко й
сильно пов’язується з портретом” [82, с. 5]. Окрім того, як зазначає К. Сізова,
спільною

змістовою

ознакою

портретів

героїв

української

прози

є

зосередженість на душевному світі персонажів, сфері почуттів, емоцій та
переживань. Антропоцентричну функцію портретної характеристики образуперсонажа епічного твору найбільш точно окреслив А. Ткаченко: “опис
персонажа, його зовнішності – чи то в найзагальніших, чи найдокладніших рисах
– здебільшого не має самодостатнього значення, а покликаний допомагати
проникненню в його внутрішній світ, психологію, душевні порухи, вдачу тощо”
[221, с. 195]. Основний підхід до шкільного аналізу художнього портретування,
зазвичай, полягає в розкритті його ролі як одного з основних засобів
характеротворення, визначенні взаємозв’язку зовнішніх і внутрішніх рис
персонажа.
У процесі вивчення епічних творів української літератури в старших
класах доцільно розкрити функціонально-типологічні особливості портрета. У
кожного письменника є своя специфіка портретування, однак манера зображення
зовнішності персонажів залежить і від зміни та еволюції літературно-художніх
стилів, на що вказують у своїх науково-методичних розвідках О. Бандура,
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В. Пахаренко, Н. Вершиніна та інші дослідники. Аналіз опису зовнішності
персонажів варто проводити з урахуванням літературного напряму, в межах
якого написаний твір.
Чільне місце в організації художнього часопростору належить описам
інтер’єру. З огляду на це в старших класах необхідно розширити межі
дослідження опису предметного оточення персонажа, визначати не лише їхню
антропоцентричну спрямованість, а й розглядати їх із погляду засобів творення
художнього хронотопу, адже “урахування часопросторового складника часто
виводить на усвідомлення тих змістових та композиційних властивостей, які за
інших обставин не акцентуються” [28, с. 68]. Щоб правильно спрямувати хід
запропонованого аналізу, необхідно визначити взаємозв’язок художнього часу й
простору з антропоцентром твору. Ця залежність зумовлена тим, що “в житті
людини дуже багато залежить від того, у якому просторі вона хоче чи змушена
перебувати” [99, с. 86].
Учні старшої школи мають можливість простежити роль позасюжетних
чинників формування художнього часопростору та концепту твору в динаміці,
адже курс української літератури в 10–11 класах охоплює часові межі від 70–90
років XIX ст. і до сьогодення. Наприклад, під час вивчення реалістичного роману
Панаса Мирного та Івана Білика “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” учням варто
запропонувати розкрити роль опису оселі Чіпки як засобу увиразнення моментів
його злетів і падінь; у процесі аналізу інтер’єру в модерному романі Валер’яна
Підмогильного “Містоˮ, учні мають з’ясувати, що описи помешкання Степана
Радченка зумовлені ідейним спрямуванням твору. Успішне вирішення учнями
навчальних завдань, розроблених з урахуванням вимог, які ставляться до
реалізації концептуального аналізу, спонукає до таких висновків: якщо автор
уводить у твір опис приміщення, то він має важливе значення.
На сучасному етапі шкільного вивчення літературного пейзажу методична
галузь уже напрацювала певний досвід (методичні розвідки М. Шнеерсон,
Н. Сафонової та Т. Дятленко та ін.). Старшокласники здатні бачити літературні
пейзажі не лише як самостійні картини мальовничої природи в авторському
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сприйнятті, а й як компоненти твору, що тісно пов’язані з іншими його
частинами. Окрім того, як зазначає Н. Сафонова, “у роботі над описами й
зокрема над пейзажами слід домагатися єдності емоційного сприйняття й
осмислення” [194, с. 110]. Учням 10–11 класів варто запропонувати більш
складні навчальні завдання, які вимагатимуть розуміння старшокласниками
концептуального значення пейзажу як для оцінки його емоційного впливу на
читача, так і для осмислення антропоцентричної та часопросторової парадигми
твору.
Для старшокласників звичними є завдання знайти в тексті твору та
пояснити значення пейзажу як одного із засобів розкриття настрою персонажа,
його почуттів і переживань у певний момент розвитку сюжету. Поза сумнівом,
однією з найважливіших функцій опису природи є його антропоцентрична
спрямованість, адже він є засобом “створення характеру, допомагає читачеві
зрозуміти внутрішній світ героя” [194, с. 107]. Однак продуктивність роботи
учнів над пейзажем залежить від реалізації завдань не лише розкрити значення
описів природи як засобів художнього “олюднення” персонажів, а й визначити
їхню роль у системі чинників формування художнього хронотопу та ідейного
змісту твору.
Під час змалювання описів природи крізь призму сприйняття персонажів,
старшокласники легко визначають їхню характерологічну функцію. Коли опис
належить оповідачеві, він переважно розуміється учнями як самостійний
фрагмент твору, який органічно не пов’язаний із його змістом. Без актуалізації
образу автора, як одного зі смислових центрів антропоцентризму в епічному
творі, учням важко зрозуміти інформативність таких описів. Виконання
школярами системи завдань, які спрямовані на розкриття ролі описів природи як
імпліцитних засобів вираження авторської модальності, значно полегшує
бачення й розуміння їхньої ролі як актуалізаторів концептуального змісту твору.
У процесі роботи учні мають дійти висновків, що статичні пейзажі в
літературних творах переважно слугують засобами відтворення локального
художнього часопростору, у якому перебуває персонаж, а динамічні –
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переважно

передують

швидким

змінам

сюжету,

виконують

функцію

“перемикача сюжету” (за В. Кухаренко), визначають подальший розвиток подій
у творі, що допомагає визначити їхнє місце в загальному часопросторі епічного
твору. З огляду на це старшокласники мають з’ясувати, що пейзаж в
літературному творі зберігає лише зовнішню подібність до природних явищ [239,
с. 212], а одним з основних завдань літературного пейзажу є відтворення
художнього хронотопу та поглиблення концептуального змісту епічного твору.
Отже, ефективність запропонованої моделі аналізу опису природи в
епічному творі досягається завдяки таким методи та прийоми навчальної
діяльності учнів: настанова на читання, творче читання, прогнозоване читання,
бесіда за проблемними запитаннями, які виникли в учнів під час читання твору,
пояснення вчителя, що спрямовує учнів на подальшу аналітико-інтерпретаційноу
роботу над описами природи крізь призму антропоцентричної, часопросторової
та концептуальної функціональності.
Висновки до другого розділу
Результатом проектування процесу вивчення позасюжетних елементів
епічного твору на уроках української літератури в 10–11 класах є теоретична
модель, що представлена у формі опису системи розгорнутих дій вчителя та
учнів. Урахування художньої своєрідності елементів позасюжетності, рівня
літературного розвитку старшокласників та поставленої дидактичної мети, дало
змогу сформулювати такі засадничі положення дослідного навчання: 1) методика
вивчення позасюжетного матеріалу на уроках української літератури в старших
класах передбачає два підходи: загальний (опрацювання всієї системи
позасюжетних елементів) та спеціальний (аналіз кожної підсистеми окремо);
2) підпорядкованість позасюжетних елементів вираженню антропоцентричності,
часопросторовості та концептуальність епічного твору обумовлює визначення
відповідно антропоцентричного, хронотопного та концептуального видів аналізу
цих складників.
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Процесуальна частина методики вивчення позасюжетних елементів
передбачає послідовність реалізації таких етапів: 1) теоретичного етапу
(актуалізація попередньо здобутих знань; визначення компонентів, які належать
до позасюжетних; установлення детермінант зв’язності цих елементів у системі;
визначення загальних особливостей функціонування позасюжетних елементів у
художньому творі; визначення поняття “позасюжетні елементи”; вивчення нових
теоретичних понять, необхідних для антропоцентричного, хронотопного та
концептуального видів аналізу; визначення позасюжетних репрезентантів
основних текстотвірних категорій прозового твору); 2) формування спеціальних
читацьких умінь (пропедевтичний етап сприйняття (передкомунікативний);
первинне сприйняття твору (комунікативний); етап первинного осмислення
(поскомунікативний); 3) аналітико-синтетичний етап (реалізація хронотопного,
антропоцентричного та концептуального видів аналізу).
Процес формування умінь старшокласників аналізувати позасюжетний
матеріал крізь призму основних категорійних властивостей епічного твору
набуває дієвості за умов урахуванням таких положень: антропоцентричний
аналіз передбачає визначення та усвідомлення взаємозв’язку позасюжетних
елементів твору з його персонажами, автором та читачем; хронотопний аналіз
спрямований на осмислення та розкриття значення позасюжетних чинників
організації

художнього

часопростору;

концептуальний

аналіз

зумовлює

визначення ролі позасюжетних елементів для вираження ідейного змісту твору.
Проблему вивчення позасюжетних елементів епічного твору розроблено з
урахуванням компетентісного підходу, що передбачає розвиток як літературної,
так і читацької компетентності.
Методична модель вивчення позасюжетних елементів епічного твору на
уроках української літератури в 10–11 класах може ефективно функціонувати за
умов урахування дидактичної мети, етапів, методів, прийомів і засобів реалізації
кожного з визначених підходів та видів аналізу.
Основні матеріали розділу опубліковано в наукових працях автора [143;
147; 148; 150; 151; 152; 153; 154; 157].
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РОЗДІЛ 3
ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ
ПОЗАСЮЖЕТНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЕПІЧНОГО ТВОРУ НА УРОКАХ
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 10–11 КЛАСАХ
3.1 Завдання та методика реалізації констатувального експерименту
Із метою констатації наявності проблеми вивчення позасюжетних
елементів в шкільній практиці навчання української літератури в старших класах
та для розробки більш оптимальної методики роботи з цими складниками
епічного твору здійснено первинну діагностику.
Констатувальний зріз передбачав виконання таких завдань: 1) виявити
рівень

теоретичних

знань

старшокласників

про

позасюжетні

елементи;

2) дослідити рівень сформованості уваги учнів-читачів до позасюжетних
елементів

на

етапі

доекспериментальний

первинного

рівень

умінь

сприйняття
школярів

твору;

3) визначити

аналізувати

позасюжетний

матеріал; 4) з’ясувати рівень підготовки вчителів до роботи з позасюжетними
елементами у процесі аналізу прозових творів.
У низці загальноосвітніх шкіл Чернігівської, Київської, Дніпропетровської
та Сумської областей на базі 10 класів здійснено констатувальні зрізи, які
охопили 322 учнів.
У процесі дослідження застосовано такі емпіричні методи дослідження:
спостереження, індивідуальні та групові бесіди з педагогами та школярами,
анкетування, тестування, підсумкові зрізи.
Для визначенні базового рівня знань і сформованості вмінь учнів
сприймати та аналізувати позасюжетний матеріал запропоновано три групи
критеріїв, що характеризуються такими показниками:
1. Теоретичний критерій: знання визначення поняття “позасюжетні
елементи”; знання компонентів епічного твору, які належить до позасюжетних.
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2. Практичний критерій: уміння

самостійно виділяти позасюжетні

елементи в тексті твору; наявність інтересу учнів-читачів до позасюжетного
матеріалу.
3. Аналітичний

критерій:

застосування

теоретичних

знань

про

позасюжетні елементи під час аналізу; здатність визначати взаємозв’язок цих
складників з образами-персонажами, художнім часопростором та ідеєю твору.
Відповідно до цих критеріїв визначено чотири рівні:
Високий рівень мають учні, які виявили чіткі знання змісту поняття
“позасюжетні елементи”; окреслює детермінанти організації позасюжетних
елементів у систему; уважно читає твір, розрізняє сюжетні й позасюжетні
фрагменти твору; встановлює взаємозв’язок позасюжетних елементів з образамиперсонажами, художнім часопростором та ідеєю твору, аргументує свої думки
цитатами з тексту.
Достатній рівень: учень знає теоретичний матеріал про позасюжетні
елементи; стисло окреслює детермінанти організації позасюжетних елементів у
систему; може визначити позасюжетні фрагментів у тексті твору; частково вміє
аналізувати позасюжетні елементи з урахуванням їхнього взаємозв’язку з
образами-персонажами, художнім часопростором та ідеєю твору.
Середній рівень: учень дає поверхове визначення поняття “позасюжетні
елементи”; частково може аргументувати належність окремих компонентів
епічного твору до позасюжетних; знаходить і відтворює окремі позасюжетні
елементи в тексті; під час читання переважно пропускає художній матеріал, що
знаходиться поза розвитком основних подій; не завжди може аргументувати
взаємозв’язок позасюжетних елементів з образами-персонажами, художнім
часопростором та ідеєю твору.
Низький рівень: учень не може дати визначення поняттю “позасюжетні
елементи”, визначити його складники; учень-читач не звертає увагу на епізоди,
які безпосередньо не пов’язані з основним ходом подій; у процесі сприйняття та
аналізу учневі складно розмежувати сюжетні й позасюжетні елементи; не може
визначити роль позасюжетних елементів у тексті твору.
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Констатувальний зріз проведено не лише серед учнів, а й серед учителів.
Об’єктивність діагностики забезпечено наявністю в анкетах контрольних
запитань та анонімністю дослідження. Точність результатів гарантували
кількісні методи дослідження.
Результати дослідження чинників читацьких інтересів засвідчили, що 254
учня (78,9 %) приваблює захоплюючий сюжет, 32 старшокласників (10 %)
спонукає до читання ідейний зміст, на композиційні особливості твору звертають
увагу 28 школярів (8,7 %), і лише 8 респондентів (2,5 %) цікавляться змістом та
формою твору. Деякі з них додали, що звертають увагу ще й на художній стиль
автора, обсяг та жанр твору, якість друку та принадність оформлення
обкладинки.
Відповіді учнів на контрольне запитання підтвердили попередньо
отриманий результат: до сюжету епічного твору виявляють зацікавленість 246
(76,2%) учнів, до композиції – 22 (6,8 %) старшокласників, декодувати
підтекстову інформацію намагаються 34 (10,6 %) школярів, і лише 20 учнів (6,2
%) сприймають твір у єдності змісту й форми.
Аналіз відповідей на запитання анкети 1 дає можливість констатувати
фрагментарність сприйняття творів старшокласниками, адже більшість із них
(38,8 %) читають твори в скороченому варіанті, 114 (35,4 %) – у повному обсязі,
83 учнів (25,8 %) визнали, що вибір читати або не читати твір залежить від його
обсягу та індивідуальних читацьких інтересів. За результатами проведеного
дослідження можемо виявити проблему переважно хрестоматійного прочитання
програмових творів учнями старших класів, яке “не дає повного уявлення про
твір як цілісність, про єдність змісту й форми, а відповідно не може викликати й
відповідні емоції та почуття” [99].
Унаслідок хрестоматійного прочитання творів учні не мають змоги повною
мірою ознайомитися з позасюжетним матеріалом, адже скорочений варіант твору
переважно спрямований на відтворення сюжету. Відтак першим етапом
корекційної роботи щодо розвитку уваги учнів цього вікового періоду до
позасюжетних елементів є подолання проблеми фрагментарності сприйняття
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художнього матеріалу та актуалізація цілісного прочитання творів. Це дає
підстави означити проблему необхідності підвищення рівня читацького
сприйняття художнього матеріалу учнями старшої школи загалом та розвитку
уваги безпосередньо до позасюжетних елементів, що є одним із чинників
сформованості високого рівня розвитку читацьких умінь, індикатором готовності
учня-читача до цілісного усвідомленого аналізу епічного твору.
Однак результати констатувального зрізу показали, що постановка питання
цілісності

сприйняття

творів

старшокласниками

не

вирішує

проблему

підвищення інтересу учнів до позасюжетних елементів. Анкетування засвідчило,
що близько третини учнів (108 респондентів – 33,5 %) під час читання взагалі
пропускають позасюжетні елементи, вважаючи, що вони лише відволікають від
розвитку основних подій. Частина школярів (74 респондентів – 23 %) мають
знижений інтерес до позасюжетних елементів. 140 учнів (43,5 %) відмітили, що
ці фрагменти читають уважно, хоча частина з них (23 %) додали, що вони
“приглушують” інтерес до твору. 12 старшокласників (7 %) відзначають
сумлінне ставлення до читання текстів, чим пояснюють свою увагу до
позасюжетних елементів. Деякі учні (9%) визнали, що їм не подобається читати
описи, екскурси, авторські відступи, вони не завжди розуміють їхнє значення,
хоча намагаються їх не пропускати.
80 учнів (24,8 %) відзначають важливість позасюжетних елементів, хоча
частина з них (16,3 %) вказали, що під час читання не звертають на них увагу, а
то й пропускають. Звідси випливає, що учні хоча й усвідомлюють вагому роль
цих фрагментів, але не бачать їхнього тісного зв’язку з ідейним змістом твору,
заради якого, власне, його й написано. Значний відсоток старшокласників
(77 учнів – 24 %) не розуміє ролі позасюжетних елементів, тому взагалі
вважають їх зайвими, частина учнів (165 учнів – 51,2 %) зазначають, що
читацький

інтерес до

позасюжетного

матеріалу детермінований

рівнем

насиченості ними епічного твору, авторською майстерністю зображення та
введення цих фрагментів.
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Доекспериментальні статистичні дані про результати дослідження рівнів
сформованості уваги учнів-читачів до позасюжетних елементів наведено в
таблиці 3.1
Статистичні дані про результати діагностики уваги учнів-читачів до
позасюжетного матеріалу
Таблиця 3.1
Анкета 1
Клас Усього К-сть %
К-сть
%
учнів учнів
учнів
Рівень
Високий
Достатній
Запитання 1.
Програмові твори читаю:
Варіанти
відповіді

у повному
обсязі

10

155

20

26,5

частіше
повністю, аніж
у скороченому
варіанті
18
11,6

11

167

34

33,5

31

18,6

К-сть
%
учнів
Середній

К-сть %
учнів
Низький

частіше
в
скороченому
варіанті, аніж
повністю
41
12,9

у
скороченому
варіанті
76

49

56

46

27,5

20,1

Запитання 2.

Читаючи художній твір, я пропускаю позасюжетні елементи:

Варіанти
відповіді

ні,
читаю скоріше ні, аніж скоріше
уважно
так
аніж ні

10

155

31

34,2

13

8,2

53

так, так,
вони
лише
заважають
20
58
37,4

11

167

24

32,9

12

7,2

55

14,4

76

45,5

Запитання 3.

На мою думку, позасюжетні елементи в епічному творі:

Варіанти
відповіді

важливі

10

155

38

11

167

43

Констатувальний

23,2

скоріше
скоріше зайві, зайві
важливі, аніж аніж важливі
зайві
46
29,7 36
24,5
35

22,6

26,4

38

25,2

експеримент

22,6
виявив,

44
що

25,8

42

переважна

більшість

респондентів (248 учнів – 77 %) серед позасюжетних елементів насамперед
звертають увагу на описи. Інтерес до моменту “оживлення” героїв значно вищий
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порівняно з іншими описами: портрет – 130 виборів (40,4 %), пейзаж – 44 вибори
(13,7 %), інтер’єр – 66 вибори (20,5 %). Увагу старшокласників до портретних
описів частково можна пояснити інтересом школярів цієї вікової групи до
антропоцентричних сигналів епічних творів та засобів їхнього художнього
втілення.
Труднощі під час сприйняття учнями описів природи констатує і
А. Сафонова. Дослідниця ще в 1963–1964 навчальному році в кількох школах
м. Києва серед учнів 7–8 класів здійснила анкетування, результати якого
показали, що під час самостійного читання, яке не контролює вчитель, підлітки
часто взагалі пропускають описи, до того ж учні найчастіше пропускають саме
пейзажі. Саме на знижений інтерес учнів до описів природи вказують і
результати нашого дослідження, наведені на рис. 3.1. Це пояснюється тим, що
сприймання таких описів значною мірою залежить від вікових особливостей,
мислення дитини, від ступеня розвитку її уяви, навіть від її життєвого досвіду, а
також від яскравості й виразності змальованих картин [194, с. 99]. Розуміння ролі
літературних пейзажів “потребує й більш розвиненої творчої уяви, і певних
естетичних смаків, вміння бачити і відчувати красу природи навколо себе” [194,
с. 107]. Та коли брак уваги учнів середніх класів до описів можна пояснити
закономірним для підлітка інтересом до розвитку подій, активних проявів
людських характерів, то для старшокласників відповідна байдужість є
проблемою, вирішення якої вбачаємо в постійній увазі до цих фрагментів на
уроках української літератури.
Доказом того, що частина старшокласників перейшли на якісно новий
рівень інтелектуального, психологічного, літературного розвитку, є увага до
епізодів, які безпосередньо не пов’язані з основним розвитком подій (44 вибори
– 13,7 %), та підвищений інтерес до авторської позиції у творі, різноманітних
відступів,

як

позасюжетних

(70 виборів – 21,7 %).

засобів

розкриття

підтекстової

інформації
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Ієрархія виборів учнів-читачів серед складників позасюжетності подаємо у
вигляді гістограми на рис. 3.1.
Ієрархія виборів учнів-читачів серед складників позасюжетності
Рис. 3.1
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Анкетування виявило, що в ієрархії виборів серед позасюжетних елементів
найменший відсоток (38 %) отримав заголовковий комплекс. Це, почасти,
пояснюємо тим, що учні під час читання найперше заглиблюються в текст твору.
Доказом того є додаткове дослідження уваги учнів-читачів до заголовків епічних
творів, у якому взяло участь 128 респондентів. Статистичні дані відповідей учнів
на запитання анкети 2 наведено в таблиці 3.2.
Статистичні дані про результати констатувального дослідження уваги
учнів-читачів до заголовкового комплексу епічних творів
Таблиця 3.2
Анкета 2
№
Зміст запитання
п/п
1. Інтерес до твору пробуджує його назва

2.

3.

Варіанти
відповіді:
так
ні
інколи
Під час вибору твору для прочитання спершу так
звертаю увагу на його назву
ні
інколи
Вдала назви твору – запорука його успіху
так
ні
інколи

К-сть
учнів
116
10
2
86
38
14
53
17
58

%
90,6
7,8
1,6
67,2
29,7
10,9
41,4
13,3
45,3

100

4.

Розумію
взаємозв’язок
заголовкового
комплексу епічного твору з його змістом

5.

Заголовок твору допомагає заглибитись у
його ідейний зміст

6.

Авторський задум у творі простежується
через заголовковий комплекс

7.

Існує тісний взаємозв’язок між умінням
давати заголовок твору, епіграф та присвяту
й талантом письменника
Після прочитання твору завжди повертаюся
до аналізу його назви

8.

Продовження таблиці 3.2
так
39
30,5
ні
28
21,9
інколи
61
47,7
так
43
33,6
ні
23
18,0
інколи
62
48,4
так
38
29,7
ні
14
11,0
інколи
76
59,4
так
77
60,2
ні
9
7,0
інколи
42
32,8
так
19
14,8
ні
41
32
інколи
68
53

Аналіз анкетування показав, що більшість старшокласників під час вибору
твору для читання орієнтуються на заголовок, деякі учні звертають увагу на інші
чинники читацьких інтересів. Однак більшість респондентів зрідка намагаються
переосмислити назву після прочитання твору, лише 19 старшокласників (14,8 %)
вважають вдалим такий спосіб його розуміння та інтерпретації, а 41 учень (32 %)
узагалі не апелюють до аналізу назви твору після його сприйняття, хоча
зазначають, що заголовковий комплекс допомагає заглибитися в зміст, зрозуміти
авторський задум та свідчить про творчу майстерність письменника. Такі
результати

визначають

необхідність

удосконалення

аналітичних

умінь

старшокласників щодо роботи над заголовковим комплексом.
Аналіз наукових джерел з методики викладання української літератури в
школі, вікової та педагогічної психології підтвердив, що період ранньої юності є
сенситивним для формування відповідних умінь і навичок роботи з епічним
твором. Для детальнішого вивчення стану проблеми сформованості умінь
старшокласників аналізувати позасюжетні елементи, учням було запропоновано
анкету 3.
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Запитання І блоку анкети дають змогу виявити знання учнів поняття
“позасюжетні елементи”.

Так 114 респондентів (35,4 %) обрали правильну

відповідь на запитання “Що таке позасюжетні елементи?”; 116 учнів (36 %)
знають, які компоненти належать до позасюжетних, відповідно 28 володіють
елементарними знаннями про це поняття, а 25 учнів (7,8 %) не змогли правильно
визначити його складники. Це дає підстави зробити висновок, що більшість
старшокласників продемонстрували достатній рівень теоретичних знань про
позасюжетні елементи на рівні програми для основної школи.
На запитання ІІ блоку анкети 3 “Чи завжди розумієте роль позасюжетних
елементів

у

епічному

творі?”

та

“Чи

можете

довести

взаємозв’язок

позасюжетних елементів з сюжетом епічного твору?” більшість учнів
(відповідно 64 % та 56 %) відповіли схвально. Однак, аналіз відповідей на
наступне контрольне запитання засвідчив, що майже в половини учнів (47 %)
виникають труднощі навіть тоді, коли потрібно самостійно знайти позасюжетні
елементи в тексті твору, розкрити їхню роль. Це свідчить про те, що під час
відповідей на попередні запитання частина учнів дещо переоцінили свої знання,
що спричинило похибку в аналізі результатів їхніх відповідей. Статистичні дані
про результати аналізу відповідей учнів на запитання анкети 2 наведено в
таблиці 3.3.
Брак належної уваги учнів до позасюжетних елементів під час сприйняття
та аналізу епічних творів засвідчили результати виборів відповідей на такі
запитання анкети 3: “Які компоненти епічних творів виокремлюєте під час
аналізу?” – композицію та безпосередньо позасюжетні елементи розуміють лише
67 учнів (21%); “Під час аналізу епічного твору достатньо уваги приділяєте
позасюжетним елементам?” – 42 учні (13 %) уважають, що вони достатньо
працюють над позасюжетними елементами, 120 респондентів (37 %) указують,
що роботу з досліджуваної проблеми здійснюють епізодично, а половина
респондентів (50 %) переконані, що варто більше уваги приділяти аналізу
позасюжетних елементів.
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Результати відповідей на ці запитання засвідчили прагнення учнів
удосконалити свої знання й уміння щодо роботи на цими складниками епічного
твору.
Cтатистичні дані про результати констатувального дослідження рівнів
теоретичних знань та аналітичних умінь старшокласників щодо роботи з
позасюжетними елементами
Таблиця 3.3
Клас Усього
учнів
Рівні
Рівні
Запитання 1.
Відповідь
10
155
11
167
Запитання 2.
10
155
11
167
Рівні
Запитання 1.
Відповідь
10
155
11
167
Запитання 2.

10
155
11
167
Запитання 3.

10
11

155
167

К-сть
Високий

%

К-сть

%

Достатній
Анкета 3
І блок запитань
Високий
Достатній
Позасюжетні елементи – це:
Правильна
Достатня

К-сть

%

К-сть

%

Середній

Низький

Середній

Низький

Часткова

Неправильна

43
30
48
31
47
28
17
11
47
40
42
25
67
28
11
7
Які елементи належать до позасюжетних:
19
31
72
46,5
48
12
16
10
24
41
66
40
68
14
9
5
ІІ блок запитань
Високий
Достатній
Середній
Низький
Чи завжди розумієте роль позасюжетних елементів у епічному
творі:
Так
Скоріше
так, Скоріше
ні, Ні
аніж ні
аніж так
34
22
30
55
85
19
6
4
46
28
17
56
93
10
11
7
Чи можете простежити взаємозв’язок позасюжетних елементів з
ідейним змістом епічного твору? (довести на прикладі
запропонованого
позасюжетного фрагмента виучуваного
твору)
29
19
70
25
38
45
18
12
42
25
25
46
76
15
24
14
Виникають труднощі, коли потрібно самостійно знайти
позасюжетні елементи у творі? (визначити позасюжетний
фрагмент із кількох запропонованих)
68
44
41
16
24
27
22
14
43
26
17
46
76
10
31
19
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Для більш повного дослідження стану проблеми вивчення позасюжетних
елементів епічного твору на уроках української літератури в старших класах
констатувальний зріз проведено не тільки серед учнів, а й серед учителів,
оскільки саме вчитель має створити належні умови для засвоєння учнями
теоретичних знань, вироблення відповідних умінь і навичок. В експерименті
взяло участь 43 філолога. Більшість респондентів мають значний досвід роботи в
школі: 12 учителів (28 %) мають педагогічний стаж від 1 до 10 років, 16 (37 %) –
10–20 років, 11 (26 %) – 20–30 років, 4 (9 %) – більше 30 років. Педагогам
запропоновано запитання та завдання, що передбачали визначення рівня їхньої
підготовки до роботи з позасюжетними елементами, виявлення основних
труднощів та проблем, які виникають у шкільній практиці вивчення цих
складників:
1. Яку роль виконують позасюжетні елементи в епічному творі?
2. Які методи й прийоми роботи над позасюжетними елементами епічного
твору використовуєте на уроках?
3. Чи достатньо часу приділяєте аналізу позасюжетних елементів?
Відповідь обґрунтуйте.
4. Чи вважаєте роботу з позасюжетними елементами епічного твору –
одним із важливих етапів його аналізу? Відповідь обґрунтуйте.
5. Чи варто у програмах та підручниках більше уваги приділяти роботі з
позасюжетними елементами епічного твору? Відповідь обґрунтуйте. Чому?
6. Чи достатньою мірою висвітлено в навчально-методичній літературі
методику вивчення позасюжетних елементів епічних творів на уроках
української літератури?
7. Чи скеровуєте Ви учнів заглиблюватися у зміст позасюжетних
елементів епічного твору під час його прочитання?
8. Як саме залежить рівень умінь учнів аналізувати позасюжетні елементи
від сформованості літературної компетентності загалом?
9. Як Ви оцінюєте власний рівень готовності до роботи з позасюжетними
елементами?
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Значна частина вчителів-словесників (86 % – 37 респондентів) погодилися
із твердженням, що робота з позасюжетними елементами епічного твору є
важливим етапом його аналізу. Однак 26 педагогів (61 %) визнали, що під час
вивчення епічних творів не приділяють достатньо уваги аналізу саме
позасюжетних елементів. Відповідь обґрунтовують обмеженою кількістю годин
для вивчення окремих епічних творів. Четверо вчителів (9 %) вказали на
періодичність застосування аналізу цих складників в процесі вивчення епічних
творів, 13 учителів (30 %) вважають роботу над позасюжетними елементами
важливим етапом аналізу епічного твору. Більшість учителів (58 % – 25
респондентів)

вважають,

що

варто

зорієнтувати

учнів

на

сприйняття

позасюжетних елементів епічного твору під час його прочитання, давати
випереджальні завдання. Доцільність цього прийому вони пояснюють низьким
рівнем уваги учнів-читачів до позасюжетних елементів, адже більшість
старшокласників “оминають описи”, “не звертають увагу на епіграфи та
присвяти”, “не заглиблюються в зміст авторських відступів”. 41 учасник (95%)
анкетування погодилися, що рівень умінь учнів аналізувати позасюжетні
елементи тісно пов’язаний із сформованістю в них літературної компетентності
загалом.
Результати дослідження літературознавчої підготовки вчителів та аналіз
рівня їхньої обізнаності з проблемою шкільного вивчення позасюжетних
елементів

показали, що 42 (98 %) респондентів визначають позасюжетні

елементи важливими складниками епічного твору. Водночас, під час розкриття
ролі цих складників учителі переважно вказують на їхній взаємозв’язок із
сюжетом. Тільки 9 опитаних (21 %) указують на роль позасюжетних елементів із
позиції розкриття авторського задуму, характеристики образів-персонажів,
осягнення художньої дійсності, створення певних уявлень про місце й час дії, як
композиційних чинників, засобів розкриття ідейного змісту твору, формування
читацьких умінь. 5 учителів (12 %) визначають допоміжну, другорядну роль цих
компонентів.
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Учителі, які брали участь в експерименті, так оцінили власну підготовку до
роботи над позасюжетними елементами: високий рівень – 4 (9 %), достатній – 12
(28 %), середній – 20 (47 %), низький – 2 (5 %), 5 респондентів (12 %) відповіли,
що їм складно визначитися в оцінці своїх можливостей. Більшість опитаних
учителів (84 %) вказують на відсутність достатньої кількості навчальнометодичної літератури, яка допомогла б їм ефективно організувати роботу над
позасюжетними елементами епічних творів на уроках української літератури.
Здійснене діагностичне дослідження серед учителів дає можливість
констатувати, що більшість педагогів не повною мірою володіють інформацією
про роль позасюжетного матеріалу під час аналізу епічного твору, тому робота
над позасюжетними елементами в шкільній практиці має епізодичний характер.
Аналіз

відвіданих

уроків

свідчить,

що

в

процесі

роботи

над

позасюжетними елементами вчителі-практики переважно обмежуються лише
тими методами й прийомами, які спрямовані на знаходження цих компонентів у
тексті та визначення їхньої ролі для розкриття сюжету. За умови такого підходу
до

роботи

з

позасюжетними

елементами

поза

увагою

залишається

антропоцентрична спрямованість цих складників, значення в організації
хронотопу, та концептуального змісту твору тощо.
Загальну кількісну характеристику рівнів базових знань учнів про
позасюжетні елементи й сформованих умінь щодо сприйняття та розуміння їх у
тексті епічного твору визначено за формулами:
Р

РЗ  РЧ  РУ
, де
3

РЗ – рівень знань; РЧ – рівень читацьких умінь; РУ – рівень умінь.

РЧ 

КВ
 100 ;
КУ  КЗ

РЗ 

КВ
 100 ;
КУ  КЗ

РУ 

КВ
 100 , де
КУ  КЗ

КВ – кількість відповідей, КУ – кількість учнів, КЗ – кількість завдань.
За результатами констатувального дослідження виявлено такі рівні знань
та умінь учнів:
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РЗ: 8,2 % – високий рівень, 35,4 % – достатній рівень, 35,7 % – середній
рівень, 20,7 % – низький рівень;
РЧ: 34,5 % – високий рівень, 16,3 % – достатній рівень, 29,5 % – середній
рівень, 19,7 % – низький рівень;
РУ: 11,6 % – високий рівень, 20,7 % – достатній рівень, 40,6 % – середній
рівень, 27,1 % – низький рівень.
Загальні розрахунки результатів констатувального зрізу представлено в
таблиці 3.4.
Рівні знань і умінь учнів у доекспериментальних класах
Таблиця 3.4
Кількість

Наявний рівень знань і умінь

учнів
322

Низький

Середній

Достатній

Високий

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

73

22,5

114

35,3

78

24,1

57

18,1

Отримані

результати

констатувального

дослідження

підтверджують

актуальність та доцільність створення методичної моделі, зорінтованої на
формування в старшокласників умінь працювати з позасюжетними елементами в
процесі сприймання та аналізу епічного твору на уроках української літератури.
3.2 Організація та проведення експериментального дослідження
Із метою перевірки ефективності розробленої методики вивчення
позасюжетних елементів епічного твору на уроках української літератури в
10–11 класах запропоновано експериментальне навчання за попередньо
розробленою програмою (див. додаток А).
Для експериментального навчання, що здійснювалося на основі чинної
програми з української літератури для 10–11 класів (академічний рівень), було
обрано літературні твори різних епічних жанрів:
10 клас: І. Нечуй-Левицький “Кайдашева сім’я”; Панас Мирний “Хіба
ревуть воли, як ясла повні?”; І. Франко “Перехресні стежки”, “Сойчине крило”;
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М. Коцюбинський “Intermezzo”, “Тіні забутих предків”, “Цвіт яблуні”, “На
камені”; О. Кобилянська “Земля”; В. Винниченко “Момент”.
11 клас: Микола Хвильовий “Я (Романтика)”; Григорій Косинка “В житах”;
В. Підмогильний “Місто”; О. Гончар “За мить щастя” та “Залізний острів” (із
роману “Тронка”); Григір Тютюнник “Три зозулі з поклоном”.
Твори для формувального експерименту відібрано за родовим критерієм.
Для аналізу визначено ті позасюжетні елементи епічних творів, які є найбільш
значущими

для

вираження

часопросторової,

антропоцентричної

та

концептуальної організації твору.
Упровадження формувального навчання в шкільну практику проходило в
чотири етапи: теоретичний етап вивчення позасюжетних компонентів епічних
творів, розвиток відповідних читацьких інтересів учнів, аналіз системи
позасюжетних елементів крізь призму основних категорійних властивостей
прозового твору: антропоцентричності, часопросторовості та концептуальності.
Експеримент охопив усі етапи навчальної роботи з епічним твором: підготовку
учнів до сприйняття, первинне читання, аналіз прочитаного та підсумкову
роботу.
Практичні

уміння завжди

спираються

на усвідомлення

загальних

теоретичних положень, тому навчальну діяльність учнів спершу спрямовуємо на
поглиблення знань про позасюжетні компоненти. У програмі для старших класів
твори для вивчення згруповані за родовою приналежністю: поезія, проза,
драматургія. Оскільки наявність позасюжетного художнього матеріалу є однією
з основних особливостей епосу, тому під час вивчення теми “Проза періоду 70–
90-х років ХІХ ст.” (10 клас) учням пропонуємо поглибити раніше отримані
знання про ці складники та засвоїти новий теоретичний матеріал, який
необхідний для подальшої роботи. За принципом наступності доцільним було
завдання пригадати визначення поняття “позасюжетні елементи”, з яким учні
ознайомилися ще в 7 класі. Після цього пропонуємо учням завдання поглибити
це визначення, користуючись лексикографічними працями, підручниками з
теорії літератури та іншими джерелами. Старшокласники володіють уміннями
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користуватися різними видами інформаційних ресурсів, тому під час виконання
цього завдання труднощів не виникало. Як результат пошуково-дослідної роботи
учні спільно з учителем заповнюють узагальнювальну таблицю (див. додаток Б).
Згідно з розробленою методикою, наступним етапом навчальної діяльності
учнів є розмежуванням сюжетного й позасюжетного матеріалу. З цією метою
апелюємо

до

читацького

досвіду

старшокласників.

Роботу

на

уроці

організовуємо у формі бесіди.
Запитання для учнів:
1. Як ви ізолюєте позасюжетні елементи від сюжетної будови?
2. Розкрийте сутність понять “сюжет“ і “позасюжетні елементи“ через
відношення до руху художньої оповіді.
3. Уявіть епічний твір без позасюжетного матеріалу. Визначте, як це
вплинуло на організацію змісту твору.
Під керівництвом учителя старшокласники визначають такі особливості
позасюжетних елементів: статичність цих компонентів із погляду динаміки
сюжету; відстороненість від розвитку основних подій; сприяння глибшому
розкриттю змісту епічного твору.
Подальша реалізація експериментального навчання передбачає визначення
специфічних якостей окремих художніх об’єктів позасюжетності. Оскільки
старшокласники уже мають досвід роботи з епічними творами, пропонуємо їм
самостійно

визначити

системотворчі

властивості

певних

підсистем

позасюжетних елементів та розкрити їхню роль і місце в художньому просторі.
Цьому сприяли три групи запитань і завдань:
І. Заголовковий комплекс: назва, присвята та епіграф.
Запитання і завдання для учнів:
1. Які частини художнього твору графічно відмежовані від основного
тексту?
2. Чи обов’язково складники заголовкового комплексу пов’язані зі
змістом твору?
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3. Умотивуйте належність назви твору, присвяти й епіграфа до
заголовкового комплексу.
ІІ. Вставні епізоди та відступи.
Запитання і завдання для учнів:
1. Як ви розумієте поняття “персонаж у контексті часу“ і “персонаж у
контексті простору“?
2. Які компоненти твору порушують часопросторову послідовність подій?
3. Поясніть основні системні зв’язки між вставними епізодами та
відступами.
ІІІ. Описи: пейзаж, портрет, інтер’єр.
Запитання і завдання для учнів:
1. Які художні елементи є основними засобами зображення предметного
та природного оточення у творі?
2. Які художні компоненти фіксують описи зовнішності персонажів?
3. Визначте основний чинник системності між портретом, пейзажем та
інтер’єром.
Розкриття

системних

відношень

між

окремими

позасюжетними

елементами сприяло глибшому осмисленню старшокласниками специфіки їхніх
текстотвірних властивостей. Як результат, учні з’ясовують перелік елементів, які
належать до позасюжетних, та групують їх у підсистеми: описи (пейзаж,
портрет, інтер’єр), відступи (ліричні, авторські, публіцистичні, філософські,
історичні, автобіографічні тощо) та вставні епізоди (сни, листи, екскурси в
минуле чи майбутнє тощо), заголовковий комплекс (назва, присвята, епіграф).
Наступним етапом впровадження експериментальної методики в шкільну
практику є введення нового теоретичного матеріалу, який необхідний
старшокласникам для аналізу позасюжетних елементів епічного твору крізь
призму

антропоцентричної,

локально-темпоральної

та

концептуальної

спрямованості. Щоб попередити неусвідомлене сприймання нового матеріалу,
пропонуємо актуалізувати необхідні знання учнів.
Запитання та завдання для учнів:
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1. Чи знаєте ви епічний твір, у якому немає жодної згадки про людину?
2. Чи можна уявити епічний твір без відтворення місця та часу розвитку
подій?
3. Подумайте, чи можуть бути в тексті твору зайві елементи? Обґрунтуйте
свою думку.
4. Як ви вважаєте, з якою метою письменник створює художній твір?
Старшокласники, висловлюючи своє бачення зображуваного в епічних
творах, дійшли висновку, що фактично єдиною темою літератури є людина та її
життя, що кожен твір обмежений певним художньо-історичним часом і
простором, а всі елементи, які введені автором до тексту, спрямовані на втілення
ідейного змісту твору. Такі відповіді учнів дають можливість переконатися в
їхній готовності до усвідомленого сприйняття нового теоретичного матеріалу.
Через пояснення вчителя з використанням наочно-ілюстративних засобів
(таблиць, слайдів презентацій тощо) учням експериментальних класів подаємо
визначення таких теоретичних понять:
1. Антропоцентричність (від грец. ανθρωπος – людина і лат. centrum –
центр) – це спрямованість художніх елементів на відображення та пізнання
людини у творах художньої літератури.
Пояснення вчителя. Це одна із найважливіших особливостей прозового
твору, адже навіть якщо головними героями твору є тварини чи роботи, то вони
персоніфікуються, тобто уподібнюються всім своїм єством людині. Неможливо
уявити епічний твір про геометричні фігури чи про таблицю хімічних елементів
[136].
1. Локально-темпоральна спрямованість (від лат. loсus ‒ місце і tempus –
час) – це спрямованість художніх елементів на відображення часу та простору в
літературних творах.
Пояснення вчителя. Простір – це художній обшир твору, а час – це
художньо-історична епоха зображуваних подій.
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Щоб

старшокласники

мали

змогу

глибше

розкрити

особливості

часопросторової організації художньої дійсності, знайомимо їх з такими
поняттями:
Хронотоп (від грец. chronos – час і topos – місце) – це взаємозв’язок
часових та просторових зв’язків, художньо освоєних літературою [17, с. 121].
Прогресія (від лат. progressio – рух уперед) – постійний і послідовний
перебіг подій у часі та просторі [70, с. 251].
Проспекція (від лат. pro – вперед, specto – дивлюсь) – перенесення подій у
майбутній час і простір як прогнозування, передбачення майбутнього [70, с. 252].
Ретроспекція (від лат. retro – назад, specto – дивлюсь) – повернення до
минулих подій у часі та просторі художнього світу [70, с. 252].
Ретардація (від лат. retardatio – затримання, зупинка) – ”композиційний
прийом, який полягає в штучному уповільненні розгортання сюжету шляхом
введення в художній твір позасюжетних елементів з метою посилення інтересу
читачів [126, с. 346].
2. Концептуальність (від лат. concipere – складати, подавати) – це
спрямованість художніх елементів на вираження ідейного змісту епічного твору.
Пояснення вчителя. Концептуальність є однією з найважливіших категорій
художнього твору, адже все, що вводиться і функціонує в ньому, служить одній
меті – формуванню концепту [107, с. 80]. Концепт – це головна ідея твору, що
безпосередньо або приховано виражена в художньому творі та відображає
центральну авторську позицію [107, с. 5].
Осмислення та засвоєння учнями запропонованого теоретичного матеріалу
дає

можливість

успішно

реалізувати

завдання

визначити

позасюжетні

репрезентанти антропоцентричності, часопросторовості та концептуальності в
літературних творах епічних жанрів. Оскільки учні старших класів уже мають
певний досвід роботи з позасюжетним матеріалом, пропонуємо їм самостійно
осмислити їхню роль в зазначеному аспекті. З цією метою учні розділилися на
три групи: перша група досліджувала позасюжетні елементи, які сприяють
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організації часопростору твору, друга – ті позасюжетні складники, які мають
антропоцентричне спрямування, третя – які є засобами втілення концепту.
Підтвердженням результативності проведеної роботи є такі відповіді учнів:
Валерія В.: “В епічному творі є сюжетний і позасюжетний час. Історичні
відступи, екскурси в минуле чи майбутнє здатні порушити часову послідовність
оповіді, призупинити її, повернути назад або прискорити. На мою думку,
основними засобами творення художнього простору на рівні позасюжетності є
пейзаж та інтер’єр”;
Юлія М.: “Яскраву антропоцентричну спрямованість мають портретні
описи, хоча пейзаж, інтер’єр, сновидіння, екскурси в минуле чи майбутнє
персонажа також є засобами його художнього зображення”;
Ірина Ф.: “З попередніх уроків я зрозуміла, що в тексті твору немає нічого
неважливого, все продумано автором, щоб краще виразити ідею власного твору.
Тому всі позасюжетні елементи також введені до твору, щоб глибше розкрити
його ідейний задум”.
Як результат спільної навчально-пізнавальної діяльності, вчитель з учнями
уточнюють дефініцію поняття “позасюжетні елементи”, яке старшокласники
записують у власний словник літературознавчих термінів: це інформаційно
наповнені статичні складники композиції, які прямо не пов’язані з основним
розвитком подій, але сприяють глибшому розкриттю антропоцентричного,
хронотопного та концептуального рівнів епічного твору. Під час формулювання
визначення актуалізуємо попередньо визначений перелік елементів, які належать
до позасюжетних.
Переконавшись в усвідомленому засвоєнні учнями запропонованого
теоретичного матеріалу, переходимо до практичної роботи з твором. Оскільки
позитивна динаміка в рівнях сформованості читацьких умінь старшокласників
досягається за умови діалогічної взаємодії педагога з учнями, учнів із твором
загалом та з окремими його складниками, то на етапі підготовки до сприйняття
епічного твору націлюємо учнів-читачів на увагу до позасюжетних елементів. З
цією метою пропонуємо такі загальні алгоритми-рекомендації:
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1) відмовтеся від хрестоматійного прочитання;
2) у процесі сприйняття твору звертайте увагу на:
– заголовок, спробуйте самостійно пояснити його перед читанням твору;
– присвяту (якщо вона є), з’ясуйте необхідну інформацію про об’єкт
присвяти;
– епіграф твору (якщо він є), проведіть аналогії з першоджерелом;
1) уважно читайте авторські коментарі, вставні епізоди;
2) пильнуйте за портретними описами персонажів в момент “знайомства“
з ними та в контексті розвитку сюжету;
3) пильно “розглядайте“ місця, де відбуваються події у творі;
4) стежте за розвитком подій у часовій послідовності.
Запропоновані настанови та випереджальні завдання, вміщені в окремих
рекомендаціях, акцентують читацьку увагу старшокласників на позасюжетних
елементах, що сприяє глибшому осмисленню цих складників під час первинного
сприйняття твору. На цьому етапі застосовуємо й елементи дослідницького
методу. Наприклад, спершу пояснюємо учням, що хрестоматійне прочитання
епічних творів, де переважно подають текстові фрагменти з переказами сюжету,
не дає можливості повною мірою ознайомитися з позасюжетним матеріалом.
Щоб старшокласники переконалися в цьому, пропонуємо їм дослідити
авторський та хрестоматійний варіанти вступної частини повісті І. НечуяЛевицького “Кайдашева сім’я”. У процесі роботи учні виявили, що в
скороченому варіанті повісті випущено описи села Семигори, хати Кайдашів,
зовнішності Омелька, Лавріна, Карпа та Марусі тощо. З метою розкриття
інформаційної насиченості пропущених описових елементів пропонуємо учням
здійснити їхній аналіз за попередньо розробленими запитаннями:
1. Що ви дізналися про місце розвитку подій у вступній частині повісті?
Світлана Г.: “На початку повісті автор описує мальовничий пейзаж
правобережжя

Дніпра,

зображує

картину

українського

села,

в

якому

відбуваються події у творі. Здається, що в такому мальовничому куточку повинні
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жити духовно багаті люди. Чи справдяться наші сподівання, зрозуміємо після
прочитання твору ”.
2. Чи є в описі природи вказівка на час розвитку подій?
Євгеній С.: “Так, автор описує природу в “гарячий ясний літній день“.
3. Як характеризує опис садиби її господаря? Обґрунтуйте свою думку
прикладами з тексту.
Тетяна Г.: “Вказівка на розмір хати (“чимала хата“) інформує про те, що
колись Кайдаш був добрим господарем, але опис занедбаного саду наштовхує
нас на думку, що обставини змінились. Підтвердженням того є й деталь
інтер’єру: “поганенькі двері аж торохтіли”.
4. Як ви розумієте зміст речення: “Вся Кайдашева садиба ніби дихала
холодком”?
Марія С.: “Цим реченням автор натякає на складні стосунки в сім’ї
Кайдашів”.
Із метою обґрунтування належності описів до системи позасюжетних
складників пропонуємо учням встановити, що відбувається в оповідній структурі
твору під час зображення пейзажних картин, портрета персонажа та його оселі. У
процесі спостереження над художнім матеріалом учні з’ясовують, що за
означених умов сюжет не рухається вперед, із персонажами нічого не
відбувається, тому описи є позасюжетними елементами.
Під час реалізації попередньо запропонованих літературних завдань
старшокласники

доходять

висновку,

що

позасюжетні

складники

є

не

випадковими вкрапленнями, а мають важливе значення, а читання творів в
скороченому варіанті, де переважно пропускається цей матеріал, обмежує
образність сприйняття та осмислення часопростору твору та системи образівперсонажів.
Наступний етап роботи зорієнтований на визначення старшокласниками
співвідношення сюжету й позасюжетних елементів в епічному творі. З цією
метою залучаємо їх до дискусії щодо такого твердження, що позасюжетні
елементи можуть виконувати важливішу роль, аніж сюжет.
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Відповіді старшокласників засвідчили, що більшість з них переконані, що
позасюжетні елементи не можуть бути важливішими за сам сюжет, а мають лише
допоміжне значення. Щоб переконати учнів, що така позиція не завжди є
виправданою, на пропедевтичному етапі сприйняття літературних творів епічних
жанрів в 10 класі застосовуємо дедуктивний метод навчання, що полягає в
повідомленні вчителем загальних функцій позасюжетних елементів з метою
подальшої їх аргументації (див. додаток В).
До питання значущості позасюжетних елементів повертаємося на
підсумковому етапі уроку вивчення новели І. Франка “Сойчине крило“. Однак
спершу пропонуємо старшокласникам дослідити позасюжетні засоби організації
твору. З цією метою учні отримали групові завдання. Кожна зних досліджує
окремий складник позасюжетності: перша – ліричні відступи, друга –
сновидіння, третя – портрет.
Завдання для учнів:
1. Знайдіть у тексті твору позасюжетні елементи.
2. Визначте роль позасюжетних елементів у творі.
Керівники груп презентують результати роботи:
Перша група:
переплітаються:

лист

Анастасія Р.: ”Позасюжетні елементи в новелі тісно
переривають

ліричні

відступи

Хоми-Массіно, які

відображають зміну його ставлення до прочитаного в листі від іронічного до
ліричного. Наприклад, еволюцію його суджень від ствердних вигуків про
демонічну сутність Марії до зародження сумнівів щодо таких думок про
героїню“.
Друга групи: Вероніка Я.: ”Лист Марії вміщує опис сновидінь героїні, що
додає ліризму й психологічної напруги оповіді. Сон символізує драматизм життя
героїні, породжений її душевними муками. ЇЇ життя як жахливий сон: утеча від
самої себе, від своїх почуттів, митарство, самокартання, страждання через утрату
кохання та сенсу життя, прагнення звільнитися від тортур совісті. Але в
дійсності Марія й Массіно знаходять сили пробудитися, наважуються вивільнити
свої емоції та розпочати нове життя“.
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Третя група: Вікторія Ф.: ”Вагомим засобом розкриття сюжету та
декодування ідеї повернення є портретна деталь, яка з’являється в спогадах
головного героя та увиразнюється в репліках Марії, коли вона запитує, чи
пам’ятає він ту сукню, в якій вона була вбрана того вечора (червону в круглі білі
цятки). Героїня асоціює сукню з давно минулим відчуттям щастя, кохання, від
якого вона колись утекла. Однак Марія вірить, що повернеться до коханого саме
в тому символічному для її життя вбранні. Кульмінаційним моментом розвитку
сюжету новели є повідомлення Хомі про прихід пані, яка чекає його у легкій
червоній сукні з білими цятками“.
Згідно

з

розробленою

методикою,

вибір

антропоцентричного,

хронотопного, концептуального чи одночасно кількох видів аналізу елементів
позасюжетності залежить від змістових та композиційних особливостей певного
твору. Хронотопний аналіз визначено оптимальним для дослідження цих
складників в новелі І. Франка “Сойчине крило“, адже порушення лінійності
художнього

часопростору

цього

твору

обумовлено

саме

введенням

позасюжетного матеріалу. На етапі підготовки до роботи з текстом твору
актуалізуємо необхідні теоретичні знання учнів.
Запитання для учнів:
1. Як ви розумієте поняття “художній час“ і “художній простір“?
2. Дайте визначення поняттю “хронотоп“.
3. Які елементи твору зумовлюють уповільнення розвитку подій?
4. Які позасюжетні елементи формують структуру хронотопу епічного
твору?
5. Назвіть позасюжетні чинники проспекції та ретроспекції в епічному
творі.
Під час аналізу новели пропонуємо старшокласникам визначити чинники
часопросторової організації твору на рівні позасюжетності. У результаті
дослідження

учні

доходять

висновку,

що

локально-темпоральні

межі

позасюжетних елементів у тексті досліджуваного твору набагато ширші від
сюжетних: Ангеліна С.: ”Сюжетний час новели триває кілька годин новорічного
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вечора, а позасюжетний охоплює більше трьох років; сюжетний простір у творі
обмежується кімнатою головного героя, а позасюжетний – територією Російської
імперії та за її кордонами“.
На підсумковому етапі аналізу новели І. Франка “Сойчине крило“
пропонуємо старшокласникам завдання визначити функціональні переваги
позасюжетного матеріалу. Результати творчих досліджень засвідчили, що
спеціально організований аналіз дав учням можливість переконатися у силі
текстотвірних функцій позасюжетних складників твору. Для підтвердження
подаємо одну із кращих відповідей учениці експериментального класу Ірини Н.:
”Так, новела Івана Франка “Сойчине крило“ є прикладом модерного твору, у
якому позасюжетні елементи переважають над сюжетом: по-перше, розлогий
лист є вставним ретроспективним елементом, який є об’ємнішим та вміщує
значно більше інформації ніж сюжет; по-друге, варто відзначити докладність
опису інтер’єру кімнати, у якій живе головний персонаж твору Хома-Массіно;
по-третє, позасюжетні компоненти дуже органічно вписуються в часопростір
новели й значно розширюють його“.
Залучення до аналізу усіх елементів позасюжетності обумовлюємо
модерністю композиційної організації новели та особливою інформаційною
насиченістю цих складників. Під час вивчення інших епічних творів для аналізу
визначаємо не всі позасюжетні складники, а найбільш значущі для вираження
антропоцентричності,

часопросторовості

та

концептуальності

художньої

дійсності. Наприклад, часопростір великих за обсягом, складних за будовою
епічних творів переважно характеризується наявністю багатьох дрібних
хронотопів. Скажімо, повість Івана Франка “Перехресні стежки“ інкрустована
чисельною кількістю локально-темпоральних об’єктів, які цілісно дослідити в
умовах класно-урочної системи неможливо. Для хронотопного аналізу обираємо
спогади Євгена Рафаловича, які не лише розширюють часопросторові межі твору
та мають яскраву антропоцентричну спрямованість, а й перебувають у сильній
позиції тексту – на початку твору. З огляду на це, пропонуємо учням такі
запитання:
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1. У якій формі автор вводить екскурс у минуле Стальського?
2. Які риси характеру Стальського розкриваються через його минуле?
У відповідях старшокласники відзначають: “Екскурс у минуле Стальського
подано у формі спогадів Євгена Рафаловича. Уже на початку твору
позасюжетним відступом автор намагається показати протилежність їхніх
характерів та життєвих позицій. Так, зі спогадів Рафаловича ми дізнаємося про
деспотизм та безсердечність, схильність до морального й фізичного насильства
Стальського“ (Ярина С). Під час попередньо спланованої бесіди діти також
вказують на темпоральні маркери спогадів адвоката: “Через екскурс ми
повертаємося до подій з далекого минулого персонажів” (Руслан Г.).
Відомо, що ускладненість хронотопної будови епічних творів є поширеним
явищем в українській літературі ХХ ст. Своєрідним містком між реальною
художньою дійсністю та ірреальною, способом переходу в іншу локальнотемпоральну площину є сновидіння літературних героїв. В епічних творах
літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. широко представлена онірична
парадигма. На початку вивчення цього періоду в 10 класі подаємо визначення
поняття

“художній

сон“,

яке

учні

записують

у

власний

словник

літературознавчих термінів: це особливий вид візій персонажа, які вирізняються
за змістом і формою викладу матеріалу, характеризуються часопросторовою
хаотичністю, ірреальністю та максимальною стислістю викладу, підпорядковані
фантазії автора та мають символічний зміст.
Перш ніж переходити до практичного етапу дослідження оніричних
позасюжетних

фрагментів,

пропонуємо

учням

розглянути

класифікацію

основних типів сновидінь (за Н. Фенько):
1. Класифікація станів сну в художній літературі (картини власне
сновидінь, сонна фантазія, марення, видіння, сон наяву).
2. Класифікація картин сну за характером впливу на психологію героїв
(сни-потрясіння, сни-заспокоєння).
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3. Класифікація картин сну за їхніми формальними ознаками: за
розташуванням (картини сну, які розташовані наприкінці, в середині та

на

початку твору); за обсягом; за кількістю.
Далі учитель у формі міні-лекції пояснює учням, що основні методи
трактування оніричних візій літературних героїв базуються на двох способах
психоаналітичного тлумачення природних сновидінь: як здійснення пригнічених
ірраціональних бажань (за теорією З. Фройда) та як прозріння, що стосується не
лише минулих чи теперішніх, але й майбутніх подій (за теорією К. Юнга).
Із

метою

закріплення,

узагальнення

та

систематизації

отриманих

теоретичних знань пропонує учням таку систему запитань та завдань:
1. Чи доводилося вам бачити сни? Чи намагалися ви їх розгадати?
2. Поясніть гіпотезу З. Фройда: “… сновидіння ніколи не цікавиться тим,
що не могло б привернути нашої уваги вдень, і дрібниці, що не хвилюють нас
удень, не в змозі переслідувати нас уві сні“.
3. Доведіть або спростуйте думку, що сновидіння є формою здійснення
бажань.
4. Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що подразником сновидінь є
об’єктивні чинники, що перешкоджають сну?
Зазначені способи дослідження природних сновидінь проектуємо на аналіз
художнього матеріалу. Закономірності психоаналітичного тлумачення сну як
прозріння ілюструємо учням під час аналізу художнього сновидіння Євгена
Рафаловича з повісті Івана Франка “Перехресні стежки“.
Запитання для учнів:
1. Що снилося Євгену Рафаловичу на початку твору?
2. На скільки локально-темпоральних частин можна умовно поділити сон
Євгена Рафаловича?
3. Чи можна провести паралель між сновидними подіями й сюжетом
твору?
4. За яким із двох відомих підходів варто аналізувати сновидіння Євгена
Рафаловича?
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У процесі подальшого дослідження спрямовуємо увагу старшокласників на
встановлення

взаємозв’язків

між

локально-темпоральними

чинниками

сновидіння та ідейно-композиційним змістом твору. У результаті роботи учні
визначають такі паралелі між ірреальним та реальним художнім часопростором:
“У сні Євгена Рафаловича змальовується епізод із його колишнього життя,
описується сьогодення та передбачається прийдешнє, тому визначаємо цей сон
як прозріння. Сновидіння літературного героя передбачає розвиток подій у творі,
адже у ньому прочитується натяк на життєві випробування Євгена Рафаловича та
трагічну загибель Регіни” (Світлана М.).
Тлумачення

художнього

сну

як

здійснення

пригнічених

бажань

застосовуємо під час аналізу сновидіння Кайдаша із повісті І. Нечуя-Левицького
“Кайдашева сім’я“. Цьому сприяли такі запитання і завдання для учнів:
1. Знайдіть у тексті твору сон Кайдаша.
2. Пригадайте, які події відбуваються у творі в момент сну Кайдаша?
3. На якому етапі розвитку сюжету автор уводиться сновидіння Кайдаша?
Після

повторного

перечитування

цього

оніричного

фрагменту

старшокласники з’ясували, що сон Кайдашу сниться саме в той момент, коли
Маруся свариться з Мотрею, яка відмовляється вставати удосвіта до роботи і
відказує свекрусі, що якби вона була кобилою, то давно б устала, а так нехай їм
кобили прядуть і варять. У процесі осмислення змісту сновидіння та місця
введення його в сюжет твору учні зазначають, що подразниками сновидіння
Кайдаша стали об’єктивні художні чинники.
Щоб уникнути ситуації ототожнення способів аналізу природних
сновидінь з художніми, вчимо учнів-інтерпретаторів бачити в останніх авторську
позицію, визначати не лише їхню локально-темпоральну відмежованість від
розвитку сюжету, а й антропоцентричну та концептуальну спрямованість. З цією
метою пропонуємо учня продовжити роботу зі сновидінням Кайдаша.
Запитання для учнів:
1. Кого, на вашу думку, показує автор у сні Кайдаша під символічними
образами кози й кобили?
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2. Чому саме Кайдашеві автор “довірив“ такий сон?
3. Чи можемо визначити цей сон як пророчий? Чому?
У

процесі

експериментальних

декодування
класів

символічного

розкривають

змісту

його

сновидіння

антропоцентричну

учні
та

концептуальну роль. Відповіді учнів були такими: “Очевидно, автор у сні
Кайдаша під символічними образами кози й кобили показує Мотрю, бо коза
символізує сатану, а саме так називала її Кайдашиха. Окрім цього свекруха ще
обзавала невістку “здоровою кобилою“. Кайдаш, як зазначає автор, звечора таки
добре випив у шинку, а саме в нетверезому стані людям увижається нечиста
сила“ (Наталія С.); “Сон віщує життєві перипетії, сварки і бійки у сім’ї
Кайдашів, які розпочалися з приходом невістки Мотрі. Кобила у сні Кайдаша
клацала до нього червоними огняними зубами, але він не зміг навіть підвести
руку та перехреститься. Цим, на мою думку, автор натякає на його безсилля,
вказує на деградацію чоловіка, розпад патріархальної сім’ї, в якій чоловік не
може справитися з своїми обов’язками, помирити жінок“ (Ігор Т.).
Завдання для учнів:
1. Розкрити символічний зміст сну Кайдаша.
2. Дослідити сон Кайдаша з позиції концептуальності.
3. Визначити антропоцентричну спрямованість сну Кайдаша.
4. Охарактеризувати сновидіння як позасюжетний елемент твору.
На основі поставлених запитань учні розподілялися на групи. Тезово
викладемо результати їхньої роботи, які представлені у формі “функціональної
піраміди“ оніричних візій Кайдаша:
1. Рівень оніричних образів: учні визначили такі можливі потрактування
основних оніричних символів: ніч – містичний час; коза з червоними очима, з
вогнем у роті – зла людина з нечистою душею та руйнівною силою слова;
освітила огнем хату – запалила ворожнечу; почала поратися коло печі – коло печі
господарює хазяйка; та все клацала на нього червоними огняними зубами – натяк
на прагнення жінки зруйнувати патріархальний уклад родини; він хотів підвести
руку та перехреститься, але руки стали неначе залізні – перемогти нечисту силу
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накладанням хреста Кайдашу не вдається, вона заволоділа ним; а коза все
крутилась коло печі, а далі почала танцювати – остаточна перемога демонічної
істоти, танець як ритуал святкування перемоги; висолопивши язика на піваршина – показує своє гострослів’я, надмірну балакучість; з кози стала кобила з
здоровою, як ночви, головою, з страшними червоними очима, з огняним язиком –
перевтілення символізує зміцнення влади жінки.
2. Антропоцентричний рівень: алегоричний образ панівної влади жінки в
сім’ї, розвалу патріархального ладу;
3. Концептуальний рівень: згубний вплив надмірного гострослів’я,
неповага жінки до чоловіка, дітей до батька, невісток до свекрів, свекрів до
невісток призводить до духовної роз’єднаності родини, руйнування українського
устрою всередині сім’ї й держави;
4. Хронотопний рівень: сон є інформаційно й емоційно насиченим
структурним компонентом композиції твору, який сприяє кращому розкриттю
сюжету, адже є схематичним алгоритмом подальшого його розвитку: життя
Кайдаша й усієї родини після появи в хаті невістки; під час введення сновидіння
у текст твору перебіг подій у творі зупиняється.
На

завершальному

етапі

дослідження

особливостей

художнього

снотворення пропонуємо учням завдання і запитання, які спрямовані на
перевірку та закріплення отриманих знань та умінь:
1. Чим, на вашу думку, керується автор під час організації сюжету
сновидіння, вибору оніричних образів та символів?
2. Художній сон є випадковою фантазією автора чи містить у собі так
зване “зашифроване послання” письменника читачеві? Відповідь обґрунтуйте.
3. Чи діють психофізіологічні закони природного снотворення в
літературній творчості? Відповідь обґрунтуйте.
Відповіді засвідчили адекватне сприйняття та осмислення учнями
авторських інтенцій в художніх сновидіннях, знання основних способів їх
аналізу.
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Роботу над чинниками часопросторової єдності твору здійснюємо в межах
окремих локативних складників. Із цією метою пропонуємо учням відповісти на
таке запитання:
− За допомогою яких засобів здійснюється рух у просторових межах
епічного твору?
Унаслідок узагальнення відповідей однокласників учні доходять висновку,
що описи природного та предметного оточення є чинником художнього
відтворення місця, в межах якого відбуваються події у творі, а зміни описів
інтер’єру та пейзажу сприяють переміщенню персонажів та читача в художньому
просторі. З метою узагальнення й систематизації раніше отриманих знань учнів
про описові елементи літературних творів епічних жанрів, застосовуємо
прийоми інтегрованого навчання, наприклад, актуалізуємо знання учнів,
отриманих на уроках української мови, міжмистецькі паралелі “література –
живопис” (див. додаток Г).
Навчальні дії учнів у процесі хронотопного аналізу позасюжетних
елементів в експериментальних класах обумовлені специфікою часопросторової
організації епічних творів різних форм. З огляду на це учням пропонуємо
зіставити особливості описів у творах малої й середньої прози. Наприклад, на
підсумковому етапі опрацювання новели В. Винниченка “Момент“ пропонуємо
учням

провести

міні-дослідження.

Учні

отримують

завдання

розкрити

особливості зображення картин природи в новелі В. Винниченка “Момент“ та
повісті

І. Нечуя-Левицького

“Кайдашева

сім’я“.

Результати

дослідження

засвідчили, що учні осмислено сприймають описи природи в епічних творах
малих

та

середніх

форм,

визначають

їхні

функціонально-типологічні

особливості, ураховують специфіку організації художнього часопростору творів
різних літературних течій.
У процесі роботи учні заповнюють таблицю (див. таблиця 3.5)
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Порівняльний аналіз опису природного оточення в новелі
В.Винниченка “Момент“ та повісті І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я“
Таблиця 3.5
Пейзаж
у повісті Івана НечуяЛевицького “Кайдашева сім’я“
Представлено різноманітні описи
природного оточення кількох сіл
– часові та просторові межі
широко розгалужені.
Пейзажі є статичними, слугують
основним локальним тлом подій.

Є фоновим зображенням подій:
гармонійним чи контрастним.
Реалістичні описи картин
природи.

Пейзаж
у новелі Володимира Винниченка
“Момент“
Сюжетна дія обмежена конкретним місцем
– події відбуваються в лісі, художній час
характеризується вузькими межами –
весна.
Опис лісу є зразком динамічного пейзажу,
який показує наростання та спад
напруження в природі та почуттях героїв
новели.
Проекція на психоемоційний стан
персонажа.
Модерні тенденції зображення природи:
ліс одухотворений і таємничий.

Хронотопний аналіз акцентує учнів на підпорядкованості позасюжетних
елементів завданню художнього зображення персонажів у тексті твору. У
процесі вивчення епічних творів вчимо старшокласників встановлювати зв’язки
літературних героїв із тим середовищем, в якому вони перебувають. Спершу
навчальні завдання спрямовуємо на визначення розвитку умінь учнів виявляти й
осмислювати маркери антропоцентричності в художньому тексті та визначати
засоби їх вираження. З цією метою актуалізуємо необхідні для аналізу знання
учнів за такими попередньо розробленими запитаннями:
1. Що означає поняття “антропоцентричність художнього твору“?
2. Як класифікують образи-персонажі літературного твору?
3. Зображений у творі часопростір переважно зосереджується навколо
головного, другорядного чи епізодичного персонажа?
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Після цього переходимо до визначення смислових зв’язків персонажа із
локально-темпоральними фрагментами, що входять до складу загального
хронотопу твору. Наприклад, під час вивчення позасюжетних елементів у романі
Панаса

Мирного

“Хіба

ревуть

воли,

як

ясла

повні?”

крізь

призму

антропоцентричності пропонуємо учням виділити часопросторові фрагменти,
необхідні для характеристики персонажів. Цьому сприяли такі запитання й
завдання для учнів:
1. Установіть, які позасюжетні елементи формують художній хронотоп
роману?
2. Визначте,

як

часопросторові

складники

твору

сприяють

характеротворенню персонажів?
3. З’ясуйте антропоцентричну спрямованість екскурсів у минуле та
ліричних відступів. Обґрунтуйте власні твердження на прикладі особливостей
художнього зображення образів Чіпки, Лушні, Матні й Пацюка.
Система запропонованих навчальних завдань сприяла цілеспрямованому
розвитку в учнів уміня виявляти антропоцентричну спрямованість тих
позасюжетних елементів, які належать до чинників організації часопростору.
Учні проводять ретельну дослідницьку роботу з текстом твору та презентують її
результати в формі усних відповідей:
“На мою думку, ідейний задум твору набагато ширший, аніж зображення
життя Чіпки-бунтаря. Письменник хотів показати, під впливом яких факторів
формувався його характер, погляди, переконання. Не даремно до твору введені
відступи в дитинство не лише Чіпки, а й Грицька. Автор хотів показати, що в
майже однаково складних соціальних умовах по-різному формуються характери
героїв: Грицько пристосовується, а Чіпка намагається протидіяти“ (Олена К);
“Саме

ліричні

відступи

розкривають

погляди

Чіпки

на

життя,

характеризують як глибоко мислячу особу, розкривають критичний розум,
окреслюють мотиви поведінки персонажа. Причини зародження ідеї боротьби
проти тогочасного ладу простежуються крізь внутрішні монологи персонажа: де
ж тая правда?..“ (Олеся Л.);
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“Під час змалювання образів людей соціального дна, Лушні, Матні й
Пацюка, письменник уводить екскурси в дитинство персонажів. Із них ми
довідуємося, що вони виросли у панських дворах. Тяжке кріпацьке життя,
знущання панів породжує злість, хижість та запеклість у душах товаришів. Після
відміни кріпацтва Лушню, Матню й Пацюка вигнали з панських дворів. Не
маючи ні землі, ні оселі, їхні дороги перетнулися в шинку. Так автор через
екскурси в минуле пояснює причини, які зумовили вибір товаришами
грабіжницького шляху життя“ (Тетяна В.).
Важливим етапом експериментального навчання є визначення та аналіз
описових засобів антропоцентричності в епічному творі. У процесі попереднього
дослідження учні з’ясували, що основним чинником художнього зображення
персонажа є портрет, а допоміжними – описи його предметного та природного
оточення. З огляду на це, на уроці вивчення повісті І. Нечуя-Левицького
“Кайдашева сім’я”, навчальна мета якого спрямована на удосконалення вмінь
учнів знаходити в тексті описи-портрети та визначати їхню антропоцентричну та
концептуальну функції, було використано такі дидактичні матеріали:
I. Слово вчителя.
У творчості І. Нечуя-Левицького помітна орієнтація на реалістичний
напрям у літературі, але в доборі засобів портретування простежується тенденція
до натуралізму. Пояснення знаходимо у словах самого письменника: “… я
роками виходив і виїздив на місце, де народжувалися, росли й важко робили,
кохались і множились герої моїх оповідань і повістей. Коли пишу, їх обличчя
завжди стоять переді мною. Їх болі і зітхання, темність і горе крають мені серце”.
Яскравим підтвердженням цих слів є герої повісті “Кайдашева сім’я”. Про
майстерність письменника в змалюванні характерів Кайдашів і будемо говорити
під час уроку.
II. Перевірка знань тексту.
Літературний диктант “Хто це за словесним портретом“
1. “Вона любила чепуритись і держала себе дуже чисто. Все на ній було
чистеньке, наче нове... ” (Маруся Кайдашиха).
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2. “… вбралася в зелену спідницю, в червону запаску , підперезалась
довгим червоним поясом і попускала кінці трохи не до самого долу, одяглась в
зелений з червоними квітками горсет, взулась в червоні чоботи, наділа добре
намисто, взяла в руки білу хусточку та й пішла до церкви. Вся її голова аж ніби
горіла квітками проти сонця. Павине пір’я блищало й миготіло, а золотий
пружок парчі на чорних косах сяв і надавав краси тонким чорним бровам та
блискучим очам” (Мотря).
3. “Брови чорні, очі карі — любо подивитися; личко, як калина, а як
гляне, засміється, в мене серце в’яне” (Мелашка).
4. “.. вийшла з хати … в товстій сорочці, в убогій старій хустці на голові“
(Балашиха).
5. “Широке лице було сухорляве й бліде, наче лице в ченця. На сухому
високому лобі набігали густі дрібні зморшки. Кучеряве посічене волосся
стирчало на голові, як пух, і блищало сивиною” (Омелько Кайдаш).
6. “… був широкий в плечах, з батьківськими карими гострими очима, з
блідуватим лицем” (Карпо).
7. “Веселі сині, як небо, очі світились привітно й ласкаво. Тонкі брови,
русяві дрібні кучері на голові, тонкий ніс, рум’яні губи – все подихало молодою
парубочою красою” (Лаврін).
8. “ … вбралась, як у неділю, в горсет, в жовті чоботи, в нову білу свиту,
ще й засунула в рукав білу хусточку” (Маруся Кайдашиха).
9. “Широкі рукава закачались до ліктів; з-під рукавів було видно здорові
загорілі жилаві руки” (Омелько Кайдаш).
10. “Висока на зріст, рівна станом, але не дуже тонка, з кремезними
ногами, з рукавами, позакачуваними по лікті, з чорними косами, вона була ніби
намальована на білій стіні” (Мотря).
11. “Дівчина була невелика на зріст, але рівна, як струна, гнучка, як тополя,
гарна, як червона калина, довгообраза, повновида, з тонким носиком” (Мелашка).
12. “Вона була вже не молода, але й не стара, висока, рівна, з довгастим
лицем, з сірими очима, з тонкими губами та блідим лицем” (Маруся Кайдашиха).
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Результати перевірки літературного диктанту (низький рівень – 4%,
середній – 20%, достатній – 47%, високий – 29%) засвідчили достатній рівень
сформованості читацької уваги учнів експериментальних класів до описів
зовнішності персонажів.
Учні 10–11 класів здатні самостійно визначити спосіб вираження
авторського ставлення до персонажа крізь призму зображення його портрета:
пряме (наявні відповідні коментарі) чи опосередковане (окремі деталі портрета,
манера опису). У такий спосіб перед школярами розкривається ще одна роль
опису зовнішності персонажа: через художні образи автор твору взаємодіє з
читачем. Подальша навчальна діяльність учнів на уроці спрямована на
аналітико-синтетичну роботу з текстом твору. З цією метою пропуємо учням такі
запитання і завдання:
1. Знайдіть у тексті твору описи зовнішності братів Кайдашенків. Із якою
метою автор спершу подає спільний портрет Кайдашевих синів, а потім
індивідуальні?
2. Знайдіть у творі портретні характеристики Мотрі й Мелашки. Із якою
метою автор уводить різноракурсні портрети цих персонажів?
3. Спробуйте визначити риси характеру братів Кайдашенків та їхніх
дружин крізь призму опису зовнішності.
4. Охарактеризуйте манеру портретування І. Нечуя-Левицького на
прикладі цих образів.
У процесі роботи учні заповнюють таблицю (див. додаток Е). Через оцінку
виражальних засобів зображення портретних описів персонажів в контексті
ідейного задуму твору, учні дають високу оцінку майстерності портретування
письменника.
Типологічний

аналіз

описів

зовнішності

персонажів

допоможе

старшокласникам визначити найзагальніші різновиди портретів.
І. Слово вчителя.
Опис є одним із найголовніших способів викладу художнього матеріалу в
прозовому творі. Характерною рисою портретного опису персонажа є конкретно-
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уявлюване, картинне зображення його зовнішнього вигляду. Портрет – це
змалювання зовнішності персонажа: виразу та рис його обличчя, постаті, ходи,
одягу, манери триматися, характерних жестів, міміки тощо. Досить поширеним у
сучасному

літературознавстві

є

визначення

цього

поняття

як

засобу

характеротворення, типізації та індивідуалізації. Портрет в літературному творі
може бути статичним (описи зовнішності сконденсовано в одному місці) і
динамічним (портретні деталі розпорошено по тексту, елементи зовнішнього
вигляду накопичуються, цілісний портрет можливо змонтувати лише після
прочитання твору та синтезу окремих деталей зовнішності).
Учитель пояснює учням, що ступінь докладності чи стислості, статичності
чи динамічності опису зовнішності літературного героя детерміновано родовожанровими особливостями епосу та творчим задумом письменника. Бачення
цілісного образу персонажа реципієнтом попередньо прогнозоване автором,
тому перед первинним сприйняттям твору акцентуємо читацьку увагу учнів на
портретних описах літературних героїв на всіх етапах розвитку сюжету.
ІІ. Завдання для учнів.
1. Простежити еволюцію образів Карпа й Лавріна, Мотрі й Мелашки із
погляду опису їхньої зовнішності.
2. Визначте типологічні риси портретування цих персонажі з погляду
статичності чи динамічності.
Відповідь Олени М.: “На початку твору за допомогою портретних описів
автор вказує на протилежність характерів Карпа й Лавріна, Мотрі й Мелашки.
Поступово внутрішня краса Лавріна й Мелашки зникає, наприкінці повісті вони
стають однаково вперті, дріб’язкові, егоїстичні й безсердечні, як Карпо та Мортя.
Через динаміку зображення описів портретів братів та їхніх дружин автор
розкриває вплив тогочасного суспільного ладу на формування людських
характерів”.
Доцільним було розкриття характеристики образів з урахуванням тих
портретних описів, які здатні комплексно схарактеризувати зовнішні і внутрішні
риси персонажів. Наприклад, під час вивчення роману Панаса Мирного та Івана
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Білика “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” пропонуємо глибше дослідити
художню зовнішність Чіпки.
Завдання і запитання для учнів:
1. Знайдіть у тексті фрагмент першої “зустрічі“ читача із Чіпкою.
2. Опишіть ваші враження від “знайомства“ з персонажем.
3. На яких портретних деталях автор передусім зосереджує увагу читача?
4. Спробуйте дати прогностичну характеристику персонажу за першим
описом його зовнішності.
5. Розкрийте промовистість очей Чіпки у різних життєвих ситуаціях.
Обґрунтуйте свою думку прикладами з тексту.
6. З’ясуйте вагомість цієї портретної деталі під час психологічної
характеристики персонажа.
Учні узагальнюють відповіді однокласників: “Під час сприйняття опису
зовнішності Чіпки активно працює читацька уява, відбувається “оживлення“
літературного героя, створюється враження, що читач зустрічає й споглядає його
в реальному житті, що робить образ яскравішим, а введення його в композиційну
будову твору – відчутнішим” (Олександра Д.); “Письменник зображує лише
найважливіші, найхарактерніші деталі зовнішності Чіпки, але уява читача
створює його цілісний образ: за допомогою портрета подається достатньо повна
характеристика героя” (Анжела Г.).
У процесі визначення антропоцентричної спрямованості різних типів
описів зовнішності персонажів роману Панаса Мирного та Івана Білика “Хіба
ревуть воли, як ясла повні?” учні доходять висновків, що портретний опис Чіпки
є динамічним, адже зображуються за допомогою виразних деталей паралельно з
розвитком сюжету, тобто в динаміці.
Не менш важливою умовою ефективності антропоцентричного аналізу
портретних описів персонажів є розвиток умінь старшокласників сприймати їх
як чинники вираження концептуального змісту твору. Наприклад, визначенню
вагомості опису зовнішності Чіпки під час розкриття ідейного змісту твору
передує робота з текстом: старшокласники отримують завдання знайти у тексті
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твору фрагменти опису його очей та погляду у різних життєвих ситуаціях.
Більшість учнів дібрали достатню кількість прикладів, як-от: на початку твору:
“дуже палкий погляд, бистрий, як блисавка“; “позирав навкруги своїми
блискучими очима“; в дитинстві: “злі Чіпчині очі, та недобрі діти й діти, що
довели до того“; після розповіді діда Уласа про батька Чіпки: “очі йому від
знемоги закрилися, зуби зціплені, вид – страшний, грізний“; коли діда Уласа
забрали служити до пана: “… а очі сухі-сухі – горіли, налиті сльозами пополам з
кров’ю“; після знайомства з Галею: “з лиця спала давня туга, очима не виглядав
смуток“; “став він веселіший і привітніший… Щастя його манить до себе… Він
тепер дивиться на нього не злим оком…“; під час обрання його членом управи:
“очі світились радістю“; після згоди батьків Галі на одруження: “Очі в його
заграли; по виду розлився усміх...; Серце його зраділо, очі заблищали“; по дорозі
на каторгу: “посилав на людей грізний погляд“. Через розкриття взаємозв’язку
зовнішніх і внутрішніх характеристик образу Чіпки учням вдалося визначити
концептуальну спрямованість його портретного опису.
Важливо навчити учнів осмислювати антропоцентричну та концептуальну
функції описів природи в романі. Сприяла цьому система завдань, яка
передбачала аналітико-синтетичну роботу з текстом твору:
1. Знайдіть і зачитайте пейзаж на початку твору. Яким настроєм пройнята
ця картина?
2. Зіставте описи природи на початку твору та після “умиротворення“
людей після бунту.
3. Знайдіть і зачитайте пейзажну замальовку після завершення бунту та
опис природи в момент прийняття Чіпкою рішення вперше піти “на діло“.
Поясніть особливості опису простору в цих двох фрагментах.
4. З’ясуйте антропоцентричну та концептуальну спрямованість опису
природи.
Старшокласники, висловлюючи своє ставлення до зображеного в творі,
переконалися, що пейзаж є важливим інструментом змалювання психічного
стану персонажа, здебільшого підкреслює, посилює його переживання та думки,
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передбачає вчинки. Зіставлення описів природи на різних етапах розвитку
сюжету говорить про те, що вони можуть гармоніювати чи контрастувати з
внутрішнім станом персонажів.
Яскравим прикладом майстерності портретування є зображення духовного й
фізичного розвитку героїні роману Олеся Гончара “Тронка“ Тоні Горпищенко.
Тому презентуємо результати впровадження експериментальної методики щодо
роботи з описом її зовнішності в шкільну практику вивчення творчості Олеся
Гончара в 11 класі. Із метою точності та глибини сприйняття образу героїні
пропонуємо учням знайти цей епізод у тексті твору та уважно перечитати його.
Бесіда з учнями:
1. Які ви знаєте способи опису зовнішності персонажа в епічному творі?
(Пряма авторська характеристика, характеристика іншими персонажами,
порівняння, протиставлення героя іншими персонажами)
2. Яким із них скористався автор для знайомства читача з героїнею свого
твору? (Портретну характеристику дівчини подано через погляд на неї іншого
персонажа, старшого брата Петра)
3. Яку домінантну рису характеру Тоні розкриває автор через її портрет?
Обґрунтуйте свою думку прикладами з тексту.
Під

час

відповідей

на

запропоновані

запитання

старшокласники

відзначають, що портрет дівчини традиційно подано на початку твору,
знайомство читача з нею відбувається під час її зустрічі з братом. Із моменту
першої зустрічі перед нами з’являється неймовірно активна, життєрадісна
школярка. Максимальний ефект “оживлення“ героїні досягається завдяки
майстерності автора в поєднанні кінестетичних, візуальних та аудіальних засобів
зображення вибухової енергії дівчини: Тоня “мчить“, “летить“, “налітає“,
“кидається“, чуємо її “радісний скрик“, “верещання дівоче“, бачимо, що вона
“розрум’янена“, “ошаленіла“, “як полум’я“, “як вихор“.
Завдання для учнів. Визначте мовні засоби репрезентації опису зовнішності
дівчини.
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Ангеліна С.: “Експресивність дівчини виражена і на мовному рівні:
морфологічний аспект – рух і динаміку підкреслюють дієслова (мчить, летить,
налітає у значенні “біжить”, кидається у значенні обіймає, вхоплює у значенні
“бере”, очі горять, стріляють), віддієслівних іменників (скрик, верещання)
дієприкметників (обцілований) дієслів; стилістичний аспект – порівняння (як
вишня, як полум’я, як вихор), епітети (розрум’янена, ошаленіла, трепетнозбуджена) також указують на поривний характер дівчини“.
Завдання для учнів. Визначте ієрархію структури опису портрета
персонажа.
Юлія

М:

“Важливо

зазначити,

що

Олесь

Гончар

у

портретній

індивідуалізації Тоні спершу розкриває її темпераментність, експресивність,
наголошує на енергійності, молодечій грації дівчини, а вже потім характеризує
особливості її зовнішності. Послідовність опису портрета героїні автор подає від
більш загального до конкретного. Письменник спочатку вказує на її вік, далі
подає стислі епітетні характеристики форм, постави, що відображають перше
враження від зустрічі з героїнею, і тільки наприкінці зосереджує увагу на більш
детальному описі зовнішності“.
Бесіда з учнями:
1.

На яких основних портретних деталях зосереджує увагу автор?

2.

Чи можна вважати портрет Тоні Горпищенко динамічним?

Під час бесіди учні роблять висновок, що з розвитком сюжету з’являються
й нові деталі опису зовнішності дівчини, але очі та волосся залишаються
домінантними штрихами її портрета. У процесі творення образу героїні автор
удосконалює, уточнює ці портретні деталі. Автор доповнює опис очей героїні,
указує на їхній особливий колір, що допомагає увиразнити, індивідуалізувати
динамічний портрет дівчини.
Завдання для учнів. Які способи репрезентації еволюції портретної
характеристики героїні використовує автор?
Обмінюючись думками, учні з’ясовують, що в процесі еволюції створення
портрета героїні автор постійно змінює суб’єкти характеристики її зовнішності.
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Учням уже відомо, що перше зображення зовнішності дівчини автор подає крізь
її характеристику старшим братом. Погляд на неї Горпищенка-батька виражає
його настороженість та схвильованість поведінкою доньки. Але вдавана критика
лише сприяє поглибленню розуміння характеру героїні. Старшокасники
помічають, що особливо чуттєвим образ героїні вимальовується через бачення
закоханого в неї однокласника Віталика Рясного, який ніяковіє перед її красою.
Цей момент учні називають ще одним із способів портретування автора:
порівняння

їхніх

портретів

під

кутом

зору

хлопця.

Скромність

і

закомплексованість, самокритичність і вимогливість до себе – визначальні риси
характеру Віталія, які розкриваються в процесі порівняння його з Тонею.
Динаміку почуттів героїні Олесь Гончар передає через зміни в її зовнішньому
вигляді, які помічає хлопець.
Варто, на наш погляд, коротко зупинитися й на дещо негативній
характеристиці героїні. З цією метою пропонуємо учням знайти й зазначити
епізоди в тексті роману, коли автор сам називає її “безсоромницею“, Лукія
говорить, що вона “крутиголова“, Віталій, який недовірливо ставиться до її
спілкування

з

іншими

хлопцями,

бачить

її

“злодійкувато-щасливою“,

“зрадницею“, “вітровійкою“. Слід зазначити, що ця критика не знижує початкове
позитивне враження учнів-читачів від героїні, а навпаки підсилює опис
граціозності дівчини.
Вивчення художніх творів у взаємозв’язку змісту і форми є одним із
основних завдань навчання літератури в старших класах. Це дає змогу визначити
необхідність поглиблення знань учнів про місце портрета в композиції
художнього твору. З цією метою пропонуємо школярам умовно вилучити з
тексту твору портретні замальовки героїні досліджуваного роману. Внаслідок
такого аналізу учні мають помітити, що порушується не лише довершеність
форми твору, а й відчутні втрати у вираженні змісту. Старшокласники роблять
висновок: портрет в епічному творі не є інертним чинником форми, від нього
залежить чіткість і повнота розкриття змісту.
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Реалізація антропоцентричного аналізу позасюжетних елементів організації
художнього матеріалу передбачає визначення їхньої ролі в контексті ідейного
задуму твору. Наприклад, під час вивчення сучасної української прози
простежуємо специфіку використання авторських думок в художньому просторі
роману Марії Матіос “Солодка Даруся”. Аналіз авторських відступів у цьому
творі має антропоцентричне спрямування, адже смислове навантаження цих
композиційно-мовленнєвих форм націлене на розкриття психології персонажів у
момент найбільших душевних потрясінь. З метою перевірки усвідомленого
сприйняття учнями досліджуваних елементів пропонуємо їм такі запитання й
завдання:
1. Знайдіть у тексті твору авторські відступи та визначте їхню роль в
образотворенні персонажів.
2. Як ви вважаєте, у момент введення власних думок у текст твору
письменнику бракує художніх способів їх вираження?
У процесі роботи учні зазначають, що ідейно-композиційна роль опису
зовнішності солодкої Дарусі є менш вагомою для розкриття її складного
внутрішнього світу, ніж авторська характеристика. Серед відповідей учнів часто
звучали такі думки: саме авторські відступи є виявом нестримного бажання
автора висловити своє ставлення до головної героїні; пряма авторська
характеристика є одним з основних засобів творення образів у романі; через
власні роздуми письменниця ніби намагається самостійно збагнути й розкрити
перед читачем психологію персонажів роману.
Антропоцентричну

та

концептуальну

спрямованості

складників

заголовкового комплексу розкриваємо в процесі аналізу епіграфів до роману
Валер’яна Підмогильного “Місто“.
І. Слово вчителя. Ми говоритимемо про людську душу, яка інколи готова
заради власного самоствердження здійснити моральний злочин. Показово, що
власник цієї душі, Степан Радченко, є людиною неординарною, талановитою,
цілеспрямованою, особистістю, не позбавленою вміння іронічно, скептично
сприймати себе та навколишній світ.

136

ІІ. Завдання для учнів. Роману передують два епіграфи. Прокоментуйте їх.
Зразок відповіді учнів. У кожній людині є добро і зло, які постійно
борються між собою. Якщо людина духовна, то в її внутрішньому світі добрі
риси перемагають. Людина постійно має шукати рівновагу між бажаннями душі
й тіла. Духовна людина вміє приборкувати тілесне. Їй притаманні поняття
моральності, цнотливості, порядності. На особистість, яка не вміє керувати
власними почуттями, чекає поразка.
Запитання для учнів:
1. Як через епіграф виражено позицію автора?
2. Чи можете ви з упевненістю сказати, як ставиться автор до зображених
подій? Відповідь обґрунтуйте.
3. Що засуджує автор через персонажа?
4. У чому автор хоче переконати читача, чого навчити?
Своєрідним авторським прийомом створення ситуації самопізнання
персонажа є художній сон. У цьому учні пересвідчуються, наприклад, у процесі
аналізу образу Івана з повісті Михайла Коцюбинського “Тіні забутих предківˮ. З
метою визначення антропоцентричної спрямованості цього сновидіння учням
було запропоновано відповісти такі запитання:
1. Поясніть, чому саме Марічку бачить головний герой уві сні?
2. Чому, на вашу думку, спершу Іван не піддався на провокацію нявки,
але згодом, хоча й усвідомлював, що то не його кохана, усе ж попрямував за
нею?
3. Із якою метою автор уводить у текст твору видіння головного героя?
У процесі роботи з художнім матеріалом учитель пояснює учням, що для
художніх снів модерністів актуальною залишається опозиція реальне – ідеальне,
дійсність – мрія, тому бажання Івана могло здійснитися лише у сні.
Відповідаючи на запитання, старшокласники пояснюють зумовленість оніричних
подій прихованими бажаннями героя: “Іван підсвідомо обирає смерть, бо
головне його прагнення – бути разом із коханою. Оніричний образ Марійки є
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підтвердженням того, що саме вона, а не Палагна, жила в його підсвідомості”
(Ірина В.).
Збагнути ідею художнього твору навіть для старшокласників справа
нелегка. Завдання навчити учнів визначати концептуальну роль позасюжетних
елементів епічного твору спрямувало методику вивчення цих складників на їх
дослідження в контексті ідейного змісту твору. Наприклад, під час вивчення
повісті І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я” пропонуємо розкрити зміст її
назви. З метою перевірки та закріплення теоретичних знань, учням спершу
пригадують визначення понять “заголовок”, “епіграф”, “присвята”. Оскільки
старшокласники уже мають певний досвід роботи з літературними творами
різних епічних жанрів, доречним було завдання схарактеризувати можливі типи
реалізації заголовкового комплексу. У процесі висловлення власних міркувань
учні зазначають, що його повна модель (назва, епіграф і присвята) траплялася їм
нечасто, для прозових творів заголовок є обов’язковим елементом, епіграф і
присвята – факультативними.
Далі переходимо до прогнозованого читання заголовка повісті перед
сприйняттям твору.
Запитання для учнів:
1. Яке слово в назві повісті ви б визначили ключовим?
2. Що таке сім’я?
3. Який сюжет “прочитується“ крізь назву твору?
Відповіді учнів: Ірина В.: “На мою думку, ключовим словом у назві є
“сім’я”, адже у творі йтиметься про життя родини Кайдашів. У моєму розумінні
сім’я – це об’єднання людей, яких пов’язують не тільки шлюбні чи кровні
стосунки, а й любов, взаємоповага, взаємопідтримка”; Оксана Р.: “Для мене
сім’я – це надійність, опора, захист, підтримка. Назва твору передбачає, що в
ньому йтиметься про події в сім’ї Кайдашів”.
Після прочитання учнями повісті І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я”
знову повертаємося до аналізу його назви, порівнюємо її контекстуальне
значення з попередньо прогнозованим.
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Запитання та завдання для учнів:
1. Чи можна назвати Кайдашів типовою сім’єю?
2. Розкрийте концептуальний зміст назви повісті.
Відповіді

учнів

свідчать,

що

контекстуальне

тлумачення

назви

прочитаного твору дещо відрізняється від прогнозованого раніше. Для
підтвердження подаємо кращі відповіді учнів експериментальних класів:
Ігор Т: “У

повісті розповідається про життя однієї сім’ї, як це було

заявлено у її назві. Однак Кайдаші не є типовою сім’єю. Для української родини
характерна повага до старших, стриманість, взаєморозуміння, взаємодопомога,
чого не можемо сказати про Кайдашів“;
Вікторія С.: “На мою думку, Кайдашів важко назвати сім’єю. Назва повісті
має пряму вказівку на антропоцентр, крізь призму соціальних умов та побутових
конфліктів сім’ї Кайдашів автор показує як егоїзм, бездуховність, прагнення до
власності, дріб’язковість та інші негативні риси зумовлюють руйнування сім’ї.
Тому ідейний зміст твору розкривається через стосунки родини Кайдашів, про
що заявлено в назві твору“.
З огляду на те, що заголовки з високим ступенем інформативності можуть
репрезентувати одразу кілька елементів художньої структури твору, важливим
аспектом

вивчення

назви

твору

визначаємо

не

лише

дослідження

її

концептуальних маркерів, а й антропоцентричних та часопросторових. Щоб учні
мали змогу диференціювати заголовки за цим критерієм, подаємо їм таку
класифікацію:
1) заголовки, що вказують на час і простір розвитку подій;
2) заголовки, що містять вказівку на антропоцентр;
3) заголовки, що репрезентують концептуальну інформацію.
Закріпити отримані знання пропонуємо у процесі концептуального аналізу
назви повісті Панаса Мирного та Івана Білика “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”.
Учні отримали завдання визначити взаємозв’язок назви з ідейним змістом твору.
Відповідь Юлії К.: “На прикладі образу Чіпки-бунтаря Панас Мирний
показує протест проти гноблення і насильства. Мотиви, які підштовхнули Чіпку
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та його друзів на слизьку дорогу, скалічили душу, знівечили мораль й призвели
до трагедії, розкриваються через алегоричний зміст назви твору: воли не ревли б,
якби були нагодовані. Назва твору має потужний ідейний заряд: народ ніколи не
змириться з гнобленням, не буде мовчати, коли бачитиме несправедливість“.
Під час вивчення роману В. Підмогильного “Місто“ старшокласникам
пропонуємо завданням визначити місце назви твору в запропонованій
класифікаційній парадигмі. Відповіді учнів засвідчили, що вони легко
встановили зв’язок назви роману не лише із місцем розвитку подій, а й із
жанровим різновидом твору: Сергій К.: “Заголовкове слово “місто“ вказує на те,
що у творі події відбуваються на міському тлі, і розв’язуються проблеми
міського буття“.
Елементи концептуального аналізу назви твору застосовуємо під час
вивчення

новел

М. Коцюбинського

“Intermezzo“

(див.

додаток

И),

Гр. Тютюнника “Три зозулі з поклоном” (див. додаток К) та ін. Наприклад, під
час аналізу заголовка повісті І. Франка “Перехресні стежки” пропонуємо учням
такі завдання:
1. Знайдіть у тексті твору заголовкові слова й з’ясуйте, кому із персонажів
вони належать або кого стосуються.
2. Визначте

взаємозв’язок

назви

твору

з

його

антропоцентром,

авторською позицією та ідейним змістом.
Кращі відповіді учнів експериментальних класів були такими:
Юлія К.: “Життєвий шлях Євгена Рафаловича перехрещується з Регіниним
та Стальського. На роздоріжжі людина завжди має зробити вибір, куди рухатися
далі. У головного героя теж було перехрестя виборів: піддатися почуттям чи
керуватися розумом, прийняти фальшиву мораль суспільства чи боротися з
несправедливістю задля інтересів народу. Однак саме з позиції головного героя
розкривається ідея твору, перехрестя суспільних та особистих інтересів не
збивають головного героя з обраного шляху“;
Анастасія М.: “Пройшовши всі перехрестя, головний герой не піддається
почуттям, керується розумом, здатний відмовитися від особистого щастя заради
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загальнолюдського, тому залишається відданим справі, наполегливим у
досягненні поставленої мети, духовно міцним“.
Концептуальний потенціал назви твору розкриваємо в процесі аналізу
новели В. Винниченка “Момент“:
Бесіда з учнями:
1. Поясніть, як ви розумієте слова: “Будь щасливим у цю мить. Ця мить і є
твоє життя“ (Омар Хайям).
2. Якою для вас є формула щастя?
3. Як ви розумієте назву новели Володимира Винниченка “Момент“?
Завдання для учнів. Обґрунтуйте твердження:
1. Концептуальність Винниченкової ідеї осягнення щастя закладена в
промовистій назві твору – “Момент“.
2. Момент, як часова категорія, найбільш повно репрезентує ідейний зміст
новели.
Відповіді учнів були такими:
Юлія М.: “Щастя – це моменти життя. На мою думку, щастя не може
тривати довго, а тим більше вічно. Щастя – це маленькі моменти життя, якась
хвилинка, потім – ще хвилинка. Моменти щастя не залежать від пори року,
місяця чи години дня. Замилуватися природою, зустрітися з друзями,
спостерігати за “картинками“ на небі, лежачи в густій високій траві, смакувати
улюблене тістечко, бігати під літнім теплим дощем, закохатися... – усе це
моменти щастя. Але не всі люди розуміють ці маленькі моменти щастя“.
Ірина Н.: “.... У ту мить, коли я замислилась про щастя, відчула, що зараз у
цей момент я щаслива... Відчула, що там, де живе душа, щось змушує мене
радіти, на це є кілька причин: попереду вихідні дні, і я зможу повернутися з
ліцею додому, зустрітися з батьками і коханою людиною“.
Ірина Ф.: “А я отримую щастя від свободи, від того, що я роблю, коли я
вільний: можу читати ті твори, які хочу, а не ті, що потрібно на уроки, займатися
тим, чим мені подобається, а не тим, чим змушують батьки…. Але я абсолютно
погоджуюсь, що не може людина бути постійно щасливою“.
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Ангеліна С.: “Я думаю, щастям для кожної людини є досягнення того, до
чого вона найбільше прагне... Але навіть після досягнення своєї мети людина
відчуває себе щасливою недовго.. Пошуки нових вражень, почуттів, нових
моментів щастя – це безперервний процес, людина шукає щастя завжди“.
Перевірку накопичених знань та умінь учнів аналізувати заголовковий
комплекс здійснюємо на підсумковому уроці з української літератури в 10 та 11
класах (див. додаток П) або на підсумковому етапі вивчення епічних творів
(див. додаток М, додаток Ц). Наприклад, визначення рівня осмисленості
сприйняття назви повісті І. Франка “Перехресні стежки“ визначаємо у формі
тестування

(див. додаток

Ж).

Результати

засвідчили,

що

попередньо

запропоновані методи, форми та види аналізу заголовкового комплексу
сприяють формуванню в учнів умінь установлювати змістову й структурну
кореляцію між його компонентами та змістом твору. Учні експериментальних
класів, які провели низку вище названих розумових операцій, успішно
справилися з завданнями тесту: низький рівень – 2%, середній – 22%, достатній –
35%, високий – 41%.
Окрім дослідження контекстуального значення назви твору, пропонуємо
учням визначити її зв’язки з іншими компонентами заголовкового комплексу.
Наприклад, під час аналізу новели Миколи Хвильового “Я (Романтика)”
пропонуємо

учням

аргументувати

або

спростувати

таку

тезу:

новела

антропоцентрично та концептуально споріднена з першоджерелом її присвяти (із
новелою

М. Коцюбинського

“Цвіт

яблуні”).

Значна

частина

учнів

експериментальних класів справилися із завданням, у більшості відповідей
акцент було зроблено на порівняння психології обох головних героїв у стані
роздвоєності особистості. Наприклад, відповідь Олександра Л: “У центрі обох
новел – герої, які перебувають в психологічно напруженому стані. У
Коцюбинського – згорьований батько, у якого помирає донька, а він синтезує
власні почуття і переживання, щоб використати для свого майбутнього твору.
Свідомість героя Хвильового теж роздвоєна, про що він сам говорить: він і
чекіст, і людина“; Світлана Н.: “Присвята вказує на ідейно-художню близькість
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цих творів. Ідея антигуманності, яка розкривається з позиції головних героїв,
ріднить ці твори, та коли у новелі Коцюбинського момент смерті дитини поза
волею батька, то в Хвильового вибір сина вбити матір був свідомим“.
З

відповідей

спрямованості

учнів

складників

розуміємо,
заголовкового

що

визначення

комплексу

концептуальної

сприяє

глибшому

осмисленню ідейного змісту твору. Однак одними із основних способів
декодування підтекстової інформації є аналіз авторських відступів та вставних
епізодів. З огляду на це під час вивчення повісті І. Франка “Перехресні стежки”
пропонуємо учням знайти у тексті твору такі епізоди:
− вставний епізод про колишні стосунки Євгена Рафаловича та Регіни;
− роздуми Євгена Рафаловича про місцеву інтелігенцію після знайомства
з її представниками.
Далі учні працюють над завданням встановити взаємозв’язок цих
елементів з ідейним змістом твору. У результаті дослідження старшокласники
дійшли таких висновків: “У ліричних відступах ми дізнаємося, що Євген
Рафалович стоїть перед вибором: обрати тихе, спокійне життя з коханою жінкою
чи допомагати безправному народу. Ліричні відступи свідчать про те, що
молодому адвокату нелегко зробити свій вибір. Євген Рафалович залишається
відданий своїй справі, відмовляється від особистого щастя заради загального”
(Андрій І.); “Ідея твору – людина завжди має вибір – прийняти лицемірну мораль
чи боротися з несправедливістю. Із ліричних відступів видно, що ідея
доброчесного служіння народу, яка виражається через образ Євгена Рафаловича,
перемагає!” (Ангеліна С.)
Окрім вставних епізодів та відступів важливе концептуальне значення в
творі мають різноманітні описи. Наприклад, під час вивчення роману Панаса
Мирного та Івана Білика “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” старшокласникам
пропонуємо такі завдання: знайти у тексті твору опис оселі Чіпки в різні періоди
його життя та встановити причиново-наслідкові зв’язки між ними, дослідити
логічну вмотивованість цих складників. Результати дослідження описів інтер’єру
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головного героя старшокласники представляють у формі графічного зображення
історії злетів і падінь Чіпки (див. додаток Д).
Для

визначення

функцій

природного

та

предметного

зображення

художнього простору в повісті І. Франка “Перехресні стежки“ учні працюють
над такими завданнями і запитаннями:
1. Яке враження справляє опис міста?
2. Чому, на вашу думку, автор описує містечко саме таким? Обґрунтуйте
свою думку.
3. Знайдіть у творі опис суду, до якого прибув молодий адвокат
Рафалович. Про що свідчить опис інтер’єру приміщення суду?
4. Які прикмети життя інтелігенції автор розкриває через описи їхнього
природного та предметного оточення?
5. Розкрийте концептуальність змісту опису провінційного містечка.
У процесі виконання поставлених завдань учні експериментальних класів
дійшли висновків, що автор уводить у текст твору жахливі умови життя в
типовому галицькому містечку тих часів із метою увиразнення ідейного змісту
твору: занепад, бруд, безлад в описі місцевості дає негативну характеристику
місцевій інтелігенції, говорить про недбальство, байдужість і безгосподарність
керманичів міста, зокрема й Стальського. Молодий адвокат мав вибір: залишити
все як є, чи боротися за справедливість, відстоювати права селян.
Важливу концептуальну спрямованість мають описи житла Степана
Радченка з роману Валер’яна Підмогильного “Місто“. З метою розкрити ідейний
зміст твору крізь призму описів інтер’єру помешкання головного героя, учням
пропонуємо такі завдання:
1. Знайдіть у тексті описи помешкань, у яких доводилося жити Степану
Радченку в місті: сарай та кухня у Гнідих, убога кімната на Львівській
вулиці, простора кімната в новому районі Києва.
2. Як розкриває внутрішній світ Степана через його ставлення до житла. Із
яким інтер’єром помешкання позиціонує себе Степан?
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Концептуальний аналізу описів інтер’єру дав змогу зорієнтувати учнів на
дослідження етапів утвердження Степана Радченка в місті крізь призму опису
його житла. Відштовхуючись від ідеї розкриття характеру людини, яка
підкорює місто, учні експериментальних класів зробили висновок, що місце
проживання для головного героя символізує не лише зміцнення матеріального
становища, а й перемогу над містом: “На початку твору Степан осмислює своє
скрутне побутове життя й вірить в те, що позбудеться злиднів і досягне бажаного
результату. Автор послідовно змальовує матеріальне утвердження свого героя в
місті через зміну помешкання. Однак, досягнувши матеріального комфорту, він
не почувається щасливим” (Ангеліна С.).
Під час аналізу інших творів учням було запропоновано різні літературні
завдання, які були спрямовані на дослідження концептуальної спрямованості
позасюжетних елементів. Наприклад:
1) придумайте іншу назву твору;
2) домисліть авторські коментарі різного характеру, вставні епізоди й
визначте, як змінюється композиційна структура, інформаційні та часовопросторові межі твору;
3) висуньте припущення, яку присвяту міг би мати цей твір;
4) придумайте епіграф до твору, який узагальнить його ідейний зміст;
5) уставте додаткові власні описи або розширте авторські й поясніть, як це
може допомогти читачеві під час сприйняття, розуміння та аналізу твору;
6) уведіть у текст твору сни головного героя, додайте листування між
героями та визначте, чи поглиблюється за таких умов розуміння внутрішнього
світу літературних героїв;
7) відзначте зайві, на вашу думку, позасюжетні елементи або вкажіть на
їхню описову надлишковість тощо.
На завершальному етапі експериментального навчання використовували ті
форми й методи роботи, які були оптимальними для виявлення умінь учнів
давати

цілісну

оцінку

позасюжетним

елементам

на

часопросторовому,

антропоцентричному та концептуальному рівнях. Так, на підсумковому уроці в
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11 класі пропонуємо перевірити наявність необхідних знань та сформованість
відповідних умінь у формі тестування, бесіди з учнями за попередньо
розробленою системою запитань, презентацій результатів виконання навчальних
завдань (див. додаток Ч). Відповіді учнів засвідчили адекватне сприйняття та
осмислення позасюжетного матеріалу. Старшокласники помітили, що без
позасюжетних елементів сюжет твору значно спрощується, цілісність його
художньої структури порушується, локально-темпоральні рамки звужуються,
персонаж стає недостатньо схарактеризованим, зменшується й емоційний вплив
на читача, знижується ідейний потенціал твору, адже зменшується кількість
засобів вираження авторської думки.
Отже, методику вивчення позасюжетного матеріалу крізь призму
антропоцентричності, часопросторовості та концептуальності було реалізовано
на всіх етапах пізнавальної роботи учнів, які передбачали поглиблення
теоретичних знань, підвищення читацького інтересу та розвиток відповідних
аналітико-синтетичних

умінь,

що

є

важливими

умовами

формування

літературної компетентності на завершальному етапі шкільної літературної
освіти. Досягненню поставленої дидактичної мети сприяв вибір оптимальних
підходів, форм, методів та прийомів опрацювання позасюжетного матеріалу
епічних творів на уроках української літератури в старших класах.
3.3 Аналіз результатів педагогічного експерименту
На узагальнювальному етапі дослідного навчання здійснено оцінку
ефективності впровадження методики вивчення позасюжетних елементів
епічного твору в шкільну практику вивчення української літератури в старших
класах. Ефективність запропонованої методики перевірено за допомогою
методів,

які

використано

під

час

констатувального

експерименту:

спостереження, індивідуальні та групові бесіди з педагогами та школярами,
анкетування вчителів і учнів, тестування, зрізові контрольні роботи.
Для визначення рівня сформованості умінь старшокласників аналізувати
позасюжетні елементи визначено 3 групи критеріїв:
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1. Теоретичний критерій спрямований на визначення рівня теоретичної
підготовки учнів, характеризується такими показниками: знати визначення
поняття “позасюжетні елементи; знати перелік елементів епічного твору, які
належить до позасюжетних.
2. Практичний критерій спрямований на визначення наявності інтересу
учнів-читачів

до

позасюжетних

елементів,

характеризується

такими

показниками: уміти самостійно виділяти позасюжетні елементи в тексті твору;
виявляти інтерес до позасюжетного матеріалу в процесі первинного сприйняття
епічного твору.
3. Аналітичний критерій, що дозволяє визначити рівень підготовленості
учнів

до

аналізу

позасюжетних

елементів,

характеризується

такими

показниками: застосувати теоретичні знання про позасюжетні елементи під час
різних

видів

аналізу;

визначати

антропоцентричну,

часопросторову

та

концептуальну спрямованість позасюжетних елементів, давати їм оцінку,
визначати функції.
Відповідно до цих критеріїв визначено чотири рівні сформованості умінь
старшокласників працювати з позасюжетним матеріалом у процесі аналізу
епічного твору на уроках української літератури:
Високий

рівень:

учень

досконало

й

вільно

володіє

відповідним

теоретичним матеріалом та вміло його застосовує в процесі різних видів аналізу;
окреслює детермінанти, які зумовлюють організацію позасюжетних елементів у
систему; уважно читає твір, розрізняє сюжетні й позасюжетні фрагменти твору;
уміє інтерпретувати позасюжетні елементи епічного твору з урахуванням
антропоцентричності,

часопросторової

та

концептуальної

спрямованості,

аргументує свої думки посиланнями на текст.
Достатній рівень: учень знає теоретичний матеріал про позасюжетні
елементи та частково застосовує його під час аналізу прозового твору; стисло
окреслює детермінанти, які зумовлюють організацію позасюжетних елементів у
систему; може відтворити зміст позасюжетних фрагментів твору; частково вміє
досліджувати позасюжетні елементи з урахуванням антропоцентричності,
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часопросторової та концептуальної спрямованості; висловлює власні думки й
судження, але для їх аргументації недостатньо використовує художній текст.
Середній рівень: учень дає поверхове визначення поняття “позасюжетні
елементи”, може навести приклади з тексту твору; упізнає позасюжетні елементи
лише за основними детермінантами; може аргументувати належність окремих
компонентів епічного твору до позасюжетних; знаходить і відтворює окремі
позасюжетні елементи в тексті; зміст цих фрагментів тексту переважно не
входить у коло його читацьких інтересів; не здатний переносити набуті
алгоритми аналізу позасюжетних елементів крізь призму концептуальності,
антропоцентричності та часопросторовості на інші твори; не завжди може
аргументувати свої думки посиланнями на текст.
Низький рівень: учень не може дати визначення теоретико-літературному
поняттю “позасюжетні елементи”; учень-читач не звертає увагу на епізоди, які
безпосередньо не пов’язані з основним ходом подій; у нього виникають
труднощі під час розмежування сюжетних і позасюжетних елементів; не має
адекватного уявлення про антропоцентричну, часопросторову та концептуальну
спрямованість позасюжетних елементів у творі.
З метою з’ясування ефективності експериментальної методики вивчення
позасюжетних елементів епічного твору у шкільній практиці розроблено систему
різнорівневих завдань і запитань для підсумкового зрізу навчальних досягнень
учнів. Запитання для визначення сформованості читацького інтересу до
позасюжетних елементів та наявності відповідних теоретичних знань подібні до
тих, що використовували під час констатувального експерименту. Етап
визначення рівня сформованості необхідних умінь дещо ускладнено за рахунок
уведення творчих завдань.
Підсумкові

контрольні

роботи

відрізняються

тим,

що

вони

не

передбачають окремого визначення рівнів теоретичних знань, читацьких та
аналітичних умінь, а спрямовані на перевірку навченості учнів щодо роботи з
позасюжетними елементами в контексті антропоцентричного, хронотопного та
концептуального видів аналізу епічного твору.
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Контрольна робота підсумкового зрізу навчальних досягнень учнів за
експериментальною методикою передбачала виконання різнорівневих тестових
завдань на вибір однієї, двох чи кількох правильних відповідей та творчих
завдань. Методика оцінювання: кожну правильну відповідь на завдання
низького, середнього та достатнього рівнів складності оцінено в 0,5 балів,
високого – в 1 бал. Завдання низького рівня передбачають максимальну оцінку –
2 бали; середнього – 2 бали; достатнього – 2 бали, високого – 6 балів (3 бали за
змістовну правильну відповідь на кожне завдання). Максимальна кількість балів
– 12 балів.
Кількісний показник наявності рівня знань та відповідних умінь
сприйняття та розуміння позасюжетних елементів епічного твору в учнів
експериментальних і контрольних класів на уроках української літератури
визначено так: високий рівень – 10–12 балів; достатній рівень – 7–9 балів;
середній рівень – 4–6 бали; низький рівень – 0–3 бали.
Експериментальною базою дослідного навчання обрано 10–11 класи тих
шкіл, де реалізовано й констатувальний зріз. Завдання однакові за змістом і
рівнем складності для учнів експериментальних (ЕК) та контрольних (КК) класів
(див. додаток Ч).
Метою зрізових робіт у контрольних класах було встановлення рівня
знань, сформованості читацьких та аналітичних умінь учнів працювати з
позасюжетним матеріалом, що досягнуто в процесі традиційної системи
навчання. Усього в формувальному експерименті взяли участь 322 учнів: ЕК –
164 учнів, КК – 158 учнів.
Експериментальна методика вивчення позасюжетних елементів епічного
твору на уроках української літератури в старших класах передбачає знання
нових

теоретичних

“ретардація”,

понять:

“прогресія”,

“антропоцентричність”,

“проспекція”,

“хронотоп”,

“ретроспекція”,

“концептуальність”,

“концепт”. Статистичні дані щодо використання школярами цих теоретичних
понять під час власних оцінок позасюжетного матеріалу в контексті визначення
засобів художнього зображення образів літературного твору, місця й часу
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описаних автором подій, формування ідейного змісту твору представлено в
таблиці 3.6.
Зіставлення якісних і кількісних показників діагностування знань
старшокласників

підтвердили

значні

зрушення

в

розумінні

учнями

експериментальних класів теоретичних основ нових підходів та видів аналізу
позасюжетного матеріалу.
Результати дослідження рівня теоретичної підготовки учнів до аналізу
позасюжетних елементів на завершальному етапі експериментального
навчання
Таблиця 3.6
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Теоретичні поняття
Проспекція
Ретроспекція
Ретардація
Антропоцентричність
Хронотоп
Концептуальність
Концепт

К-сть

%

6
15
28
16
19
33
24
9

3,7
9,2
17,1
9,8
11,6
19,8
14,6
5,5

Як свідчать кількісні обрахунки, під час спеціально організованого
навчання відсоток уживання нової термінології в процесі дослідження
позасюжетного матеріалу досить високий. Позитивні результати експерименту
отримано, звісно, завдяки змінам, які відбулися в навчальному процесі
експериментальних класів. Динаміка позитивно характеризує функціонування
нової термінології в шкільній практиці аналізу епічного твору.
Відповіді учнів на запитання контрольного зрізу щодо уваги до
позасюжетних елементів засвідчують зростання інтересу експериментальних
класів до позасюжетного матеріалу). Унаслідок розв’язання учнями літературних
завдань помітно, що частина учнів експериментальних класів відійшла від
фрагментарного сприйняття епічних творів, а під час їхнього аналізу враховують
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позасюжетний матеріал (зафіксовано різницю між експериментальними й
контрольними класами 16% (ЕК>КК).
Завдання середнього та достатнього рівнів складності спрямовано на
визначення умінь старшокласників використовувати теоретичні знання на
практиці.

Учні

експериментальних

класів

підтвердили

результативність

методики високими показниками сформованості умінь працювати з художнім
текстом,

визначати

антропоцентричну

та

часопросторову

спрямованість

позасюжетних елементів.
Унаслідок розв’язання творчих завдань учнями контрольних класів
установлено, що значна кількість школярів не змогли визначити взаємозв’язок
позасюжетного матеріалу з системою персонажів, художнім хронотопом та
ідейним змістом твору. Це спричинено тим, що в експериментальних класах учні
були

переорієнтовані

у

сприйнятті

позасюжетного

матеріалу

в

антропоцентричному, часопросторовому та концептуальному аспекті. Увагу
учнів експериментальних класів акцентовано на розумінні позасюжетного
матеріалу не як другорядного, а як концептуально важливого, що сприяє
осягненню змісту твору практично на всіх рівнях.
Зафіксовано різницю між експериментальними і контрольними класами:
середній рівень – 9,9 % (ЕК<КК), достатній – 2,8 % (ЕК>КК). Найбільші
розходження в показниках навчальних досягнень учнів експериментальних і
контрольних класів показали результати виконання завдань високого рівня
складності.
Використання в шкільній практиці антропоцентричного, хронотопного та
концептуального

видів

аналізу

позасюжетних

елементів

удосконалило

сприйняття та розуміння учнями художньої організації прозового твору на рівні
ідеї, системи персонажів, часопростору, засобів змістової та формальної єдності.
Учні експериментальних класів, які систематично застосовували запропоновані
вчителями-експериментаторами пам’ятки для розвитку читацьких умінь,
відповідної

теоретичної

бази

понять,

орієнтовні

алгоритми

аналізу
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позасюжетного матеріалу, продемонстрували досить високий рівень аналітичних
умінь.
Розуміння

та

інтерпретація

змісту

позасюжетного

матеріалу,

як

концептуально важливих складників епічного твору є головною вимогою
успішного розв’язання старшокласниками творчих завдань підсумкового зрізу. В
експериментальних класах
навантаження

показник розуміння

позасюжетних

елементів

учнями

значно

вищий

функціонального
порівняно

з

контрольними: відповідно 22,3 % і 7,1 %. Відсутність відмов від виконання
творчих завдань для визначення концептуальної спрямованості позасюжетних
елементів (з 52,8 % в контрольних класах до 2,5 %) в експериментальних
свідчить як про готовність школярів експериментальних класів до реалізації
творчих проектів загалом, так і про вищий рівень сприйняття та розуміння ними
важливості цих складових для вираження головного концепту літературних
творів епічних жанрів.
Ефективність навчального процесу на уроках української літератури в
старших класах залежить від розуміння художнього матеріалу. Важливим
результатом перевірки ефективності розробленої методики є усвідомлення
учнями смислової цілісності сюжетних та позасюжетних елементів та розкриття
наявність їхньої концептуальної оцінки в процесі інтерпретації змісту
літературних творів.
Старшокласники наприкінці експериментального навчання висловлюють
оригінальні

думки,

використовують

нестандартні

порівняно

з

учнями

контрольних класів шляхи аналізу позасюжетного матеріалу. Висновки зроблено
за результатами виконання старшокласниками письмових творчих робіт
контрольного зрізу. Так, в учнів експериментальних класів зростає кількість
суджень, які скеровують розуміння та аналіз відповідного художнього матеріалу
крізь призму основних змістових універсалій прозового тексту – людини,
простору, часу.
Наведемо кілька варіантів відповідей учнів на завдання встановити зв’язок
назви новели Володимира Винниченка “Момент”:
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1) із ідейним змістом твору:
Ангеліна С.: “Назва новели “Момент” найбільш повно репрезентує ідейний
зміст новели. Момент для В. Винниченка у цьому творі є формулою щастя. Я
абсолютно погоджуюсь з тим, що людина не може бути постійно щасливою...
Щастя таке хвилинне, справді, щастя – це момент. Саме такий зміст має назва
новели, яка дуже влучно сконденсувала авторський задум, ідейний потенціал
усього твору, ”.
2) із часопростором:
Ігор Т.: “На мою думку, щастям для кожної людини є досягнення того, до
чого вона найбільше прагне... Але навіть після успіху людина відчуває себе
щасливою недовго. Пошуки нових вражень, відчуттів – це пошуки нових
моментів щастя!!! Назва новели має пряму вказівку на особлиивості художнього
хронотопу твору. Дійсно, назва відображає авторське розуміння миттєвостей
людського щастя, його швидкоплинності, та й простір зображення подій у творі
обмежений”.
3) із антропоцентричною парадигмою твору:
Ірина Н.: “Герої новели мали кілька причин для щастя, але вони
усвідомлювали, що ці відчуття, на жаль, схожі на маятник. І лише на вершині
можна відчути щастя, лише якийсь момент…, і знову спад. Вони розлучаються,
будучи на піку щастя. Ініціатива була Мусі, адже вона розуміла, що щастя – це
лише сукупність коротеньких часових проміжків, а момент їхньої зустрічі
героїня порівнювала з тим відчуттям, коли зявяються у животі метелики.
Отже, концептуальність Винниченкової ідеї осягнення щастя закладена в
промовистій назві його твору – “Момент”, а двигуном авторської позиції є саме
головна героїня твору. Окрім того, хочу додати, що читач, який візьметься за цю
новелу, теж не залишиться осторонь від пошуків істинного розуміння щастя,
усвідомлять його швидкоплинність”;
Тетяна З.: “Що таке щастя? Невже щастя не може тривати довго, а тим
більше

постійно?

Відповідь

на

це

запитання

ми

зможемо

знайти,
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проаналізувавши слова й учинки головної героїні новели. Сам В. Винниченко,
уклавши в уста головної героїні слова “щастя – момент”, стверджує, що щастя –
це лише короткочасні моменти життя. Світогляд головної героїні новели, яка
усвідомлювала, що щастя це лише момент, відображає центральну позицію
автора”.
Визначення
елементів

старшокласниками

вираженню

головної

підпорядкованості
ідеї

демонструє

позасюжетних
високий

рівень

інтерпретаційного мислення школярів, що не передбачає однотипності,
усталеності пошуку шляхів вивільнення концептуального значення цих
складників.
Оцінку результативності роботи над позасюжетними елементами епічного
твору та ефективність вибору відповідних методів навчання визначено
показниками динаміки оволодіння певними знаннями та уміннями. Підсумки
дослідного навчання подано в таблиці 3.7.
Результати навчальних досягнень учнів експериментальних (ЕК) і
контрольних (КК) класів
Таблиця 3.7
Класи

Показники

ЕК
164 учні

К-сть
%
К-сть
%

КК
158 учнів
За

результатами

Низький
17
10,6
24
15,2

Рівень
Середній
Достатній
56
54
34,5
32,6
70
47
44,4
29,8

діагностувального

зрізу

побудовано

Високий
37
22,3
17
10,6
гістограму

(див. рис. 3.2), що засвідчує позитивну динаміку в рівнях підготовки учнів до
аналізу

позасюжетного

матеріалу

за

апробованою

методикою

в

експериментальних класах, порівняно з навчальними досягненнями учнів
контрольних класів.
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Рівні сформованості умінь аналізувати позасюжетні елементи в учнів
експериментальних і контрольних класів (%)
Рис. 3.2
50
40
Високий рівень

30

Достатній рівень

20

Середній рівень

10

Низький рівень

0
Контрольні класи

Експериментальні класи

Показники свідчать про значну різницю між рівнями підготовки учнів до
роботи з позасюжетними елементами в учнів експериментальних і контрольних
класів. Розходження в кількісних показниках навчальних досягнень високого
рівня учнів експериментальних і контрольних класів становить 11,7 %. Ці зміни
характеризують позитивні тенденції в засвоєнні позасюжетного матеріалу
літературних творів учнями експериментальних класів (див. рис 3.3). Ці вміння
учнів сприяють глибшому розумінню епічних творів.
Порівняльна гістограма рівнів сформованості умінь аналізувати
позасюжетні елементи в учнів експериментальних і контрольних класів (%)
Рис. 3.3
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рівень

низький
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Отже, аналіз отриманих даних свідчить про те, що апробована методика
вивчення позасюжетних елементів забезпечила більш високий рівень сприйняття
та аналізу цих складників старшокласниками.
Для

перевірки

достовірності

отриманих

результатів

сформулюємо

статистичні гіпотези:
Н0 – після формувального етапу експерименту кількість учнів, у яких
рівень підготовки до аналізу позасюжетного матеріалу в експериментальних
класах не вищий, аніж у контрольних.
Н1 – після формувального етапу експерименту кількість учнів, у яких
рівень підготовки до аналізу позасюжетного матеріалу в експериментальних
класах вищий, аніж у контрольних.
Достовірність отриманих результатів експериментального дослідження
перевірено на за допомогою

λ-критерія Колмогорова-Смирнова (див.

таблиця 3.8).
Розрахунок максимальної різниці накопичених відносних частот у
рівнях сформованості в учнів умінь аналізувати позасюжетний матеріал в
експериментальних і контрольних класах після формувального
експерименту
Таблиця 3.8

Рівні

Низький
Середній
Достатній
Високий
Усього:

Емпіричні
частоти

Емпіричні
частки

Накопичені
емпіричні частки

КК

ЕК

КК

ЕК

КК

ЕК

f

f

ЕК

f* КК

f* ЕК

Σf* КК

Σf* ЕК

17
56
54
37
164

0,152
0,481
0,297
0,070

0,104
0,341
0,329
0,226

0,152
0,633
0,930
1,000

0,104
0,445
0,774
1,000

КК

24
70
47
17
158

Різниця
накопичени
х частот
КК і ЕК
d=Σf*КК –
Σf*ЕК
0,048
0,188
0,156
0,001
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Із таблиці помітно, що значні зміни, пов’язані підготовкою до роботи з
позасюжетними елементами, відбулися на всіх рівнях. Максимальна різниця між
накопиченими частками становить 0,188 .
Відповідно до алгоритмому λ-критерій обчислено за формулами:
, де

1)
= 0,188;

– кількість учнів контрольних класів;
– кількість учнів експериментальних класів.
Результати обчислення:

Критичні значення λ відповідають прийнятим рівням значущості: λ 0,05 =
1,36; λ0,01 = 1,63.
2)

, де n – загальна кількість учнів.
Отримані результати в зіставленні: λемп

1,687 ˃ λкр (λ0,05

0,076; λ0,01

0,091). Оскільки λемп ˃ λкр, то гіпотеза Н0 відхиляється, а Н1 приймається: рівень
сформованості умінь аналізувати позасюжетний матеріал в експериментальних
класах вищий, ніж у контрольних.
Отже, дані експериментального дослідження підтвердили достовірність
висунутої гіпотези, засвідчили ефективність розв’язання визначених завдань і
дали підстави для визначення доцільності впровадження розробленої методики в
шкільну практику вивчення української літератури в старших класах.
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Висновки до третього розділу
Констатувальні

зрізи

зафіксували такі основні проблеми вивчення

позасюжетних елементів епічного твору на уроках української літератури в 10–
11 класах: 1) учні здебільшого читають епічні твори в скороченому варіанті, що
унеможливлює цілісне сприйняття позасюжетного матеріалу; 2) старшокласники
навіть під час читання епічних творів у повному обсязі переважно пропускають
позасюжетні елементи, вважають їх зайвими; 3) значна частина респондентів
мають досить низький рівень теоретичної підготовки та практичного досвіду
роботи з позасюжетним матеріалом; 4) учителі не володіють достатньою
теоретико-методичною базою для продуктивної роботи з позасюжетними
елементами.
Діагностичний етап засвідчив необхідність створення методичної моделі,
що передбачає визначення мети, завдань, розкриття педагогічних умов
організації процесу вивчення позасюжетних елементів, вироблення спеціальних
принципів, підходів та видів аналізу цих складників, розроблення етапів
теоретичної, читацької та аналітико-синтетичної діяльності учнів, визначення
ефективних груп методів та прийомів.
Експериментальним шляхом установлено:
–

забезпечення уваги учнів до позасюжетних елементів є одним із

показників сформованості читацької компетентності;
–

використання

загального

та

спеціального

підходів

до

аналізу

позасюжетних елементів сприяють осмисленню художньої ролі кожного з цих
складників епічного твору окремо та в системно організованій цілісності;
–

з’ясування підпорядкованості позасюжетних складників вираженню

основних текстових категорій (антропоцентричності, локально-темпоральної
віднесеності та концептуальності) – продуктивний принцип організації процесу
їх вивчення.
Аналізуючи образну систему, художній часопростір, ідейний зміст
епічного твору крізь призму позасюжетності, в учнів формуються розуміння
змісту епічного твору, уміння визначати його родово-жанрові ознаки,
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текстотвірні властивості та використовувати здобуті знання в нових навчальних
ситуаціях, що є основою літературної компетентності старшокласників.
Для визначення ефективності експериментальної методики розроблено
критерії оцінювання знань і вмінь старшокласників, в основу яких покладено
теоретичну обізнаність, наявність відповідних читацьких умінь, повноту
осягнення змісту й ролі позасюжетних елементів як засобів вираження
антропоцентричності, часопросторовості та концептуальності в епічному творі,
та відповідні їм рівні: низький, середній, достатній та високий.
Продуктивність

розробленої

методики

підтверджено

досягненням

позитивної динаміки в рівнях теоретичних знань, розвитку уваги учнів-читачів
до позасюжетних елементів та умінь визначати їхню антропоцентричну,
часопросторову та концептуальну спрямованість.
Розходження в кількісних показниках навчальних досягнень учнів
експериментальних і контрольних класів становить: високий рівень – 11,7 %
(ЕК˃КК), достатній – 2,8 % (ЕК˃КК), середній рівень – 9,9 % (ЕК˂КК), низький
рівень – 4,6 % (ЕК˂КК).
Основні результати розділу опубліковано в наукових працях автора [155;
158].
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ВИСНОВКИ
У дисертації розглядається актуальна проблема вивчення позасюжетних
елементів епічного твору на уроках української літератури в 10–11 класах, яка
має важливе теоретичне і практичне значення. Реалізація мети й завдань
дослідження дає підстави дійти таких висновків:
1.

Базовими

літературознавчими

засадами

методики

вивчення

позасюжетних елементів епічного твору на уроках української літератури в 10–
11класах визначено такі положення: 1) художній твір є системою систем, що
складається зі взаємопов’язаних компонентів; 2) розуміння художньої цілісності
твору досягається за умов усвідомлення системних зв’язків між його
складниками; 3) позасюжетні елементи – це окрема підсистема чинників
організації композиційного рівня епічного твору.
На основі аналізу літературознавчих і науково-методичних джерел із
досліджуваної

проблеми

розкрито

теоретичні

передумови

успішного

експериментального навчання: 1) уникнення термінологічної варіативності, що
порушує

упорядкованість поняттєвого

апарату учнів;

належності окремих складників до позасюжетних; 3)

2) обґрунтування
групування їх за

принципом системності: описи (пейзаж, портрет, інтер’єр), відступи та вставні
епізоди, заголовковий комплекс (назва, присвята, епіграф); 4) розкриття
змістового

наповнення

поняття

"позасюжетні

елементи";

5)

з’ясування

підпорядкованості позасюжетних елементів вираженню основних категорійних
властивостей епічного твору: антропоцентричності, часопросторовості та
концептуальності.
Продуктивними для дослідження стали такі психолого-педагогічні та
методичні умови: 1) урахування вікових та індивідуальних особливостей
сприймання учнями позасюжетних елементів; 2) підвищення читацького
інтересу старшокласників до позасюжетного матеріалу; 3) аналіз цих складників
у тісному взаємозв’язку з іншими художніми об’єктами; 4) організація
навчального процесу на засадах технологізованого підходу.
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2.

Для оцінювання знань і вмінь старшокласників розроблено критерії,

в основу яких покладено теоретичну обізнаність, наявність спеціальних
читацьких умінь, повноту осягнення змісту й ролі позасюжетних елементів, що
дають змогу визначити відповідні рівні підготовки учнів до роботи з
позасюжетним матеріалом: низький, середній, достатній та високий.
3.

У дисертації розроблено методичну систему вивчення позасюжетних

елементів епічного твору на уроках української літератури в 10–11 класах:
окреслено дидактичну мету, завдання та принципи дослідження; запропоновано
нові підходи (загальний, спеціальний) до вивчення елементів позасюжетності в
епічному

творі,

види

їх

аналізу

(антропоцентричний,

хронотопний,

концептуальний); розроблено комплекс навчальних дій учнів на всіх етапах
роботи з художнім матеріалом; визначено ефективні методи та прийоми
організації навчального процесу, зорієнтовані на досягнення позитивної
динаміки в рівнях підготовки учнів до роботи з позасюжетними елементами.
4.

Констатувальні зрізи виявили: 1) учні читають епічні твори

переважно в скороченому варіанті, що унеможливлює цілісне сприйняття
позасюжетного матеріалу; 2) під час читання епічних творів у повному обсязі
старшокласники зазвичай пропускають позасюжетні елементи, вважають їх
зайвими; 3) значна частина респондентів має низький рівень теоретичної
підготовки та практичного досвіду роботи з позасюжетним матеріалом; 4)
учителі не володіють достатньою теоретико-методичною базою для здійснення
продуктивного

аналізу

позасюжетних

елементів

на

уроках

української

літератури.
Результати

впровадження

експериментальної

методики

вивчення

позасюжетних елементів епічного твору в шкільну практику навчання
української літературизасвідчили: 1) увага до позасюжетних елементів є одним
із показників сформованості читацької компетентності старшокласників; 2)
урахування підпорядкованості позасюжетних складників вираженню основних
текстових категорій (антропоцентричності, локально-темпоральної віднесеності
та концептуальності) – продуктивний принцип організації процесу їх вивчення;
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3) досягнення високого рівня підготовки учнів до роботи з позасюжетними
елементами можливе за умови поглиблення теоретичних знань і вдосконалення
читацьких та аналітико-синтетичних умінь старшокласників; 4) використання
загального та спеціального підходів до вивчення позасюжетних елементів дає
змогу

розкрити

взаємозумовленість

цих

складників,визначити

художню

своєрідність кожного з них та окремих підсистем позасюжетності (заголовкового
комплексу,

описів,

антропоцентричного,

відступів

та

хронотопного

вставних
й

епізодів);

5)

концептуального

застосування
видів

аналізу

позасюжетних елементів дає змогу розкрити взаємозв’язок цих складників з
образами-персонажами, художнім часопростором та ідейним змістом твору, що
сприяє їх осмисленню як системно організованої цілісності.
Ефективність розробленої методики доведено досягненням позитивної
динаміки в якісних і кількісних показниках рівнів підготовки старшокласників
до роботи з позасюжетними елементами літературних творів епічних жанрів.
Аналіз експериментальноїроботи підтверджує більш високий рівень теоретичної
і практичної підготовки учнів в експериментальних класах: усвідомлення
необхідності цілісного сприйняття прозових текстів, засвоєння теоретичних
знань, посилення читацької уваги до позасюжетного матеріалу та осмислення
його

концептуального,

потенціалу.Кількісні

антропоцентричного,

данізасвідчують

позитивні

часопросторового

тенденції

в

засвоєнні

позасюжетного матеріалу учнями експериментальних класів.
Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми вивчення
позасюжетних елементів епічного твору на уроках української літератури в 10–
11 класах. Подальшого розроблення потребують питання аналізу позасюжетних
елементів з урахуванням родово-жанрової специфіки літературного твору,
вивчення

позасюжетних

елементів

епічного

твору

в

контексті

різних

літературних епох та індивідуально-авторської манери художнього письма:
високий рівень – 11,7 % (ЕК>КК), достатній – 2,8 % (ЕК>КК), середній рівень –
9,9 % (ЕК<КК), низький рівень – 4,6 % (ЕК<КК).
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Достовірність результатів експериментального дослідження перевірені за
допомогою λ-критерія Колмогорова-Смирнова.
Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми вивчення
позасюжетних елементів епічного твору на уроках української літератури в
10–11

класах.

позасюжетних

Подальшого
елементів

з

розроблення
урахуванням

потребують

питання

родово-жанрової

аналізу

специфіки

літературного твору, вивчення позасюжетних елементів епічного твору в
контексті різних літературних епох та індивідуально-авторської манери
художнього письма.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Програма експериментального навчання
Таблиця А
№

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Етапи та зміст роботи

Очікувані результати
роботи
Діагностичний етап
Сформулювати предмет, об’єкт,
Обґрунтування
мету та завдання дослідження.
експериментального
дослідження.
Визначити зміст та етапи науково- Програма
дослідної роботи.
експериментальної роботи.
Визначитись із базою проведення Згода керівництва
експерименту.
навчальних закладів на
проведення
констатувального
експерименту.
Здійснити діагностику проблеми
Формулювання завдань для
вивчення ПЕ підчас аналізу
констатувального зрізу.
прозового твору.
Здійснити спостереження за
Діагностування проблеми
навчально-виховним процесом
вивчення ПЕ прозового
(відвідати уроки української
твору на уроках
літератури в старших класах)
української літератури в
старших класах
Реалізувати бесіди з учителями
Формування бази
української літератури та виявити експериментальноїхню готовність до впровадження
дослідної роботи.
запропонованої моделі вивчення
ПЕ прозового твору.
Проанкетувати вчителів із метою
Анкетування вчителів
визначення рівня обізнаності
педагогів з проблемою
дослідження.
Проанкетувати учнів із метою
Анкети для учнів
виявлення рівня уваги учнівчитачів до позасюжетних
елементів та умінь аналізувати
позасюжетний матеріал епічного
твору.
Узагальнити результати
Підготувати методичні
констатувального експерименту.
рекомендації для вчителів

Виконання
Виконано
Виконано
Виконано

Виконано
Виконано

Виконано

Виконано

Виконано

Виконано
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Продовження таблиці А
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Формувальний етап
Розробити методику вивчення
Підготувати методичні
позасюжетних елементів епічного матеріли для учителів
твору в 10–11 класах.
експериментальних класів.
Визначитися з базою
Отримати згоду на
впровадження розробленої
впровадження розробленої
методики та підготувати пакет
методики.
документів.
Ознайомити учасників
Підготовка інформації для
експерименту з методикою
методоб’єднання учителів
вивчення позасюжетних елементів української літератури.
епічного твору в 10–11 класах.
Розпочати експериментальне
Використання членами
впровадження методичної моделі творчої групи методичних
вивчення позасюжетних елементів рекомендацій щодо
епічного твору.
впровадження
експериментального
навчання.
Контролювати рівень організації
Відвідування уроків, бесіди
навчання учнів за
з учнями та вчителями.
експериментальною методикою та
в контрольній групі.
Результативно-узагальнювальний етап
Діагностувати результати
Анкети для учителів та
впровадження запропонованої
учнів.
методики.
Провести моніторинг знань та
Підготовка завдань для
умінь учнів експериментальних і
підсумкового зрізу.
контрольних класів.
Визначити рівень сформованості
Узагальнення отриманих
умінь учнів аналізувати
результатів.
позасюжетні елементи прозового
твору в експериментальних та
контрольних класах.
Підготувати інформацію для
Методичні рекомендації
вчителів за висновками
для вчителів.
проведеного експерименту.

Виконано
Виконано

Виконано

Виконано

Виконано

Виконано
Виконано
Виконано

Виконано
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Додаток Б
Структурно-семантичний аналіз поняття “позасюжетні елементи“
Таблиця Б
Позасюжетні елементи твору
– це інформаційно наповнені структурні компоненти композиції твору, які
сприяють глибшому розкриттю сюжету, хоча не рухають його вперед, не
впливають на перебіг подій у творі, хоча сприяють увиразненню
антропоцентричного, хронотопного та концептуального рівнів епічного твору.
Описи
Відступи
Вставні епізоди
Заголовковий
комплекс
Описи
– це позасюжетні елементи епічного твору, що фіксують авторське бачення
зовнішності персонажів, предметного та природного оточення.
Портрет
Пейзаж
Інтер’єр
– це опис зовнішності
– це опис природного – це опис внутрішнього
літературного героя: його
оточення персонажа простору приміщення.
обличчя, фігури, одягу, міміки, у творі.
жестів, манери триматися.
Відступи
– авторське відхилення від викладу основних подій для більш повного
зображення характерів, подій, обставин, художнього часопростору з метою
точнішої передачі ідейного змісту твору читачам (ліричні, публіцистичні,
філософські, історичні, автобіографічні тощо).
Вставні епізоди
– це позасюжетні елементи, які на часопросторовому рівні твору не пов’язані з
основним розвитком подій, але сприяють глибшому розкриттю сюжету
(новели, сцени, екскурси (у минуле та майбутнє), сни тощо).
Заголовковий комплекс
– графічно виділена частина художнього твору, що використовується
переважно для номінації та позначення його початку.
Заголовок
Присвята
Епіграф
– авторська назва
– це вступне слово автора,
–афоризм або цитата,
твору у максимально короткий напис, у якому
уміщена перед
сконденсованому
зазначено, що твір символічно
текстом усього твору
вигляді.
комусь чи чомусь дарується,
чи його розділів.
присвячується.
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Додаток В
Визначення функцій позасюжетних елементів епічного твору
Рівень організації поетики твору:
− позасюжетні елементи є складниками композиції епічного твору;
− позасюжетні елементи є чинниками індивідуально-стильової манери
письменника;
− обов’язковість чи факультативність цих складників

детерміновано

родово-жанровими особливостями твору;
− позасюжетні елементи впливають на динаміку розгортання сюжету
(прийом ретардації);
− залежно від компактності чи розгорнутості цих компонентів межі
зображуваного в творі можуть бути розширені (деталізовані) чи звужені
(узагальнені).
Концептуальний рівень твору:
–

допомагають митцям сформулювати та виразити власний задум;

–

скеровують вектор сприйняття та інтерпретації твору;

–

увиразнюють концептуально значущі аспекти твору;

–

є носіями авторської модальності та ідейного навантаження твору.

Антропоцентричний рівень твору:
− на позасюжетному рівні категорія антропоцентричності актуалізують
описи (портрет, пейзаж, інтер’єр), вставні епізоди (сни, екскурси в минуле та
майбутнє літературних героїв) тощо;
− позасюжетні елементи переважно підпорядковані образотворенню
персонажа, несуть певну інформацію про нього.
Рівень організації хронотопної будови твору:
− через

сприйняття

позасюжетних

фрагментів

читач

має

змогу

переміщатися в художньому часопросторі твору;
− позасюжетні елементи є чинниками організації художнього хронотопу
твору.
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Емоційно-експресивний рівень твору:
− через позасюжетні елементи продуктивно реалізовується патріотичне
виховання підлітків: історичні відступи вчать учнів пишатися минулим своєї
країни, описи природи звертають увагу учнів на неповторну красу рідного краю,
портрети підкреслюють типовість та індивідуальність зовнішності українців,
більшість інтер’єрів передають колорит життя народу тощо;
− через адекватне сприйняття позасюжетних елементів відбувається
естетичне виховання підлітків: вони впливають на вироблення естетичних
смаків, учать учнів сприймати художній твір як мистецтво слова тощо.
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Додаток Г
Використання міжпредметної інтеграції під час аналізу опису
зовнішності літературних героїв
1. Портрет у різних стилях мови.
Групова робота “Коло ідей“
Інструкція. Клас ділиться на три групи. Кожна з них отримує завдання
охарактеризувати особливості портретування в різних стилях мовлення за
такими характеристиками: основні вимоги до опису зовнішності, емоційно-оцінна
сфера зображення, підхід до змалювання зовнішності, об’єкт зображення, мета
зображення, відношення до дійсності. Коли діти готові представити результати,
учитель має простежити, щоб усі учні кожної групи по черзі називали по одиній
характеристиці зазначеного аспекту. Рух думок по колу відбувається доти, поки
аргументи в учнів не завершаться. Перемагає та група, яка назвала особливість
портрету певного стилю останньою. У процесі роботи учні заповнюють таблицю.
Портрет у різних стилях мови
Таблиця Г.1
Науковий

Діловий
Художній
Основні вимоги до опису зовнішності:
- точність,
- чіткість,
- індивідуально-авторська проекція
логічність,
конкретність;
опису;
послідовність;
- домінують
- найчастіше поєднуються типові та
- домінують типові індивідуальні риси;
індивідуальні риси;
риси;
- слова вжито в - слова вжито в прямому й
- слова вжито в прямому значенні.
переносному значенні.
прямому значенні.
Емоційно-оцінна сфера зображення
Позбавлений
Позбавлений
Зображення за допомогою наочноемоційності та
емоційності та
образних мовних засобів (епітетів,
образності.
образності.
порівнянь, синонімів).
Відношення до дійсності:
- виклад
науково - виклад достовірних - виклад фактів на основі особистих
перевірених фактів;
фактів;
вражень автора, частіше уявних;
- об’єктивне
- об’єктивне
- поєднання
об’єктивного
й
зображення.
зображення.
суб’єктивного зображення.
Типова особа.

Об’єкт зображення
Конкретна особа.
Переважно вигадана особа.
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Продовження Таблиці Г.1
Мета зображення
Загальне
уявлення Опис відомої
“Оживлення”
персонажа,
його
про людину.
людини.
характеристика.
Підхід до змалювання зовнішності
Опис
Опис особливих
Опис докладний або стислий (залежно від
максимально
прикмет зовнішності, жанру, творчого задуму письменника
повний, науково характеристика
тощо); перевагу надають ключовим
обґрунтований. переважно часткова. характеристикам, часто домінують деталі.
2. Портрет у літературі та живописі.
Методичні

поради

вчителю.

Проблема

особливостей

художнього

сприйняття учнів та умов його цілеспрямованого формування до сьогодні не
втратила своєї актуальності. Комплексне використання різних мистецтв у
процесі вивчення портрета в старших класах сприяє розвитку художньоестетичного світогляду школярів, дає можливість глибше осягнути різні види
образотворення, що, відповідно, увиразнює та вдосконалює розуміння мистецтва
слова. Система роботи над портретом в епічному творі дає великі можливості
для розвитку уяви, образного бачення літературних персонажів.
Інтерактивна вправа “Мозковий штурм“
Інструкція. Організовуючи інтерактивну роботу, учитель ділить клас на дві
групи: генератори ідей та експерти – мистецтвознавець і літературознавець. У
процесі генерування ідей діє заборона на відхилення необґрунтованих
пропозицій. На завершальному етапі інтерактивної роботи запропоновані
відповіді аналізують попередньо обрана група експертів, які й оцінюють
відповіді однокласників.
Запитання для учнів:
3. Що

означає

висловлювання

“письменник

живописує“,

“автор

змальовує“?
4. Чому письменника часто називають художником, портретистом,
живописцем?
5. Чому зображення зовнішності персонажів у художньому творі
називають “мистецтвом слова“, “живописом слова“, “портретним живописом“,
“словесним живописом“?
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Інтерактивна вправа “Навчаючи – вчуся“
Інструкція. Клас доцільно поділити на дві групи: учнів-мистецтвознавців
та учнів-літературознавців.
Завдання для учнів: підготувати повідомлення про портрет у літературі та
живописі.
Повідомлення учня-мистецтвознавця. У словнику іншомовних слів подано
кілька визначень поняття “портрет“ (франц. portrait) – 1) зображення обличчя
людини чи групи людей у живописі, скульптурі, графіці або фотографії; 2) жанр
образотворчого мистецтва; 3) зображення зовнішності людини засобами
художнього слова. Отже, в образотворчому мистецтві портрет – це самостійний
жанр, метою якого є відображення зовнішнього вигляду конкретної людини або
групи людей. Щоб мати первинне уявлення про портрет, досить звернутися до
способів його створення. Живописні портрети можуть писати з натури, за
попередніми начерками або етюдами, на підставі малюнків і гравюр інших
майстрів, кіно- та фотохроніки, за словесним описом або уявою.
Зображення зовнішності персонажа – єдиний засіб побудови художнього
образу людини в живописі. Загальномистецькими вимогами до портрета, за
якими оцінюється рівень його високохудожності, є точність відтворення
оригіналу, з усіма рисами його зовнішності та внутрішнього індивідуального
характеру, у відповідній позі, із властивою йому експресією. Задоволення цих
вимог свідчить про обдарованість художника, його талант і майстерність.
Повідомлення учня-літературознавця. Залежно від жанру, традицій,
особливостей літературного напряму, індивідуального стилю митця та специфіки
задуму, розрізняють докладні (розгорнуті, деталізовані) портрети стислі
(фрагментарні, неповні), у яких акцент робиться на художніх деталях. Портрети
в епічних творах можуть бути статичні й динамічні.
Урок супроводжуємо комп’ютерною презентацією, тому на екрані
мультимедійної дошки демонструємо учням узагальнену таблицю особливостей
літературного портрета. Це дасть змогу учням візуально закріпити виучуваний
теоретичний матеріал.
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Структурно-семантичний аналіз опису зовнішності в епічному творі
Таблиця Г.2
Портрет
За кількістю описових характеристик портрети персонажів бувають:
стислий (фрагментарний)
докладний (розгорнутий)
характерна лаконічність, що деталізований; характерна безліч подробиць.
призводить до зростання ролі
художньої деталі.
За характером зображення портрети персонажів бувають:
статичний
динамічний
зображення незмінного вигляду зовнішність персонажа змінюється залежно
персонажів.
від розвитку подій.
Зображально-виражальний критерій розмежування:
тілесний
психологічний
опис зовнішнього вигляду.
вияв внутрішнього світу.
Основні принципи портретування – гармонія чи контраст
тілесного і психологічного

За кількістю описуваних осіб:
індивідуальний
груповий
зображення зовнішності одного зображення спільних та диференційних ознак
персонажа.
зовнішності кількох осіб.
За місцем викладу описового матеріалу в літературному творі:
розпорошений
компактний
це портрет, який складається із стислий, одноразовий опис зовнішності.
деталей, які додаються в процесі
розвитку дії.
За кількістю суб’єкітів характеристики портрета персонажа:
одноракурсні
різноракурсні
зовнішність персонажа описує
зовнішність персонажа описує автор та інші
автор (оповідач).
персонажі.
За засобами зображення зовнішності:
паспортні
образні
елементи паспортного портрета. елементи живописного портрета.
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Додаток Д
Визначення концептуальної спрямованості описів інтер’єру в романі
Панаса Мирного та Івана Білика “Хіба ревуть воли як ясла повні?“
Історія злетів і падінь Чіпки у світлі описів інтер’єру його оселі
Рис. Д

Для підтвердження концептуальної ролі предметного оточення головного
персонажа учні виділили такі приклади з тексту твору:
Цитата 1. Дитинство:... “Стріха місцями повигнивала, покрівля де-где
провалилася, вікна побиті: замість шибок – ганчірки світять; ще до того дощ та
хуртовина оббила, обшмарувала... Пусткою аж воняє! І всередині не краще.
Стіни чорні, аж цвіллю взялися од води, що дощі поналивали крізь лиху оселю;
черевата піч потріскалась, – диміла, куріла; замість лав якісь кривоногі
ослінчики – і сісти на них страшно; стіл – ходором ходить; піл – на п’ядь дошка
од дошки…“.
Цитата 2. Господарювання: “І зокола хата обмазана, хоч рудою глиною,
та все ж рівненько; зверху полатана – не світить гнилою, дірявою оселею; з-за
хати хлівець визирав, льох чорніє... Уже завелась свиня з поросятком і овечат
десяток. Уже лід паску є своє поросятко й своє ягнятко, і паска – біла... “.
Цитата 3. Пияцтво: “Пуста городина, лихий тин, криві ворота, необмазана
хата з побитими вікнами, – неприязно кинулись у вічі й образили Грицькову
хазяйливу натуру...“.
Цитата 4. Одруження: “Гарно, весело тепер у їх хаті. Сама хата – наче
побільшала,

роздалася,

повеселішала.

Стіни

Галя

вбрала

шпалерами,

пообвішувала вишиваними рушниками. З божничка виглядали дорогі образи з-за
лісу васильків, м’яти, ласкавиці, гвоздиків та мов усміхалися, дивлячись на хату.
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Перед образами гойдалися на ниточках роблені голуби… Піч Галя розмалювала
синіми квітками по білому; лави вишарувала – чисті та білі, а піл, як з воску,
чистий“.
Цитата 5. Розбійницьке життя: “На столі поналивано горілкою,
понакришувано хліба, де-где валялися недоїдені гузки з огірків. Під столом
валявся порожній боклаг, аж воронка торохтіла. Ослони в хаті попереставлювані:
один вздовж, другий впоперек. Накурено так, що дихати важко було; страшенно
смерділо горілкою...“.
Цитата 6. Вбивство: “Чіпчину хату опечатали, забили. У ній одні сови та
сичі плодилися та тічки собак товклися по городу, що весь заріс бур’яном, як
лісом“.
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Додаток Е
Знайомство з персонажами повісті І. Нечуя-Левицького
“Кайдашева сім’я”
Таблиця Е
Карпо
Лаврін
“Кайдашеві сини були молоді парубки, обидва високі, рівні станом,
обидва довгообразі й русяві, з довгими, тонкими, трошки горбатими носами, з
рум’яними губами“.
“…Тонкі пружки його блідого
“Веселі сині, як небо, очі
лиця з тонкими губами мали в собі світились привітно й ласкаво. Тонкі
щось неласкаве. Гострі темні очі брови, русяві дрібні кучері на голові,
були ніби сердиті“.
тонкий ніс, рум’яні губи – все подихало
молодою парубочою красою“.
Портретування Кайдашенків є яскравим прикладом характеротворення,
типізації та індивідуалізації образів. Автор вдається до контрастного
змалювання характерів схожих зовні Кайдашенків.
Спільне в описах братів – зовнішня краса.
Відмінне
Похмурий, рішучий, вольовий,
Веселий, душевний, добрий,
сердитий.
лагідний.
Мотря
Мелашка
"Висока на зріст, рівна
"Дівчина була невелика на зріст,
станом, але не дуже тонка, з але рівна, як струна, гнучка, як тополя,
кремезними ногами, з рукавами, гарна, як червона калина, довгообраза,
позакачуваними по лікті, з чорними повновида, з тонким носиком. … На
косами, вона була ніби намальована чистому лобі були ніби намальовані
на білій стіні. … В лиці, в очах було веселі тонкі чорні брови, густірозлите щось гостре, палке, прегусті, як шовк".
гаряче…".
Лаврін про Мелашку: “Брови
Лаврін про Мотрю: “Мотря й чорні, очі карі – любо подивитися;
гарна, й трохи бриклива, і в неї й личко, як калина, а як гляне, засміється,
серце з перцем“.
в мене серце в’яне“.
Спільне – зовнішня краса.
Відмінне
Груба, завзята, розумна,
сердита.

Ніжна, поетична, скромна.
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Додатки Ж
Визначення уваги учнів-читачів до назви повісті І. Франка
“Перехресні стежки“
Підсумковий тест
Завдання. Оберіть одну чи кілька правильних відповідей.
1. На якому етапі розвитку сюжету з’являється контекстуальне пояснення
назви твору?
а) експозиція; б) зав’язка; в) розв’язка.
2. Як розкривається змістовий потенціал назви?
а) одноразово, через вкраплення заголовкових слів;
б) поступово з розгортанням полісемії змісту заголовкових слів;
в) через вкраплення заголовкових слів та з розгортанням їхнього смислу в
тексті твору.
3. Кому належить пояснення заголовка в тексті твору?
а) автору; б) оповідачу; в) головному герою.
4. Назва твору “Перехресні стежки“:
а) має гумористичний зміст;
б) багатовимірна й символічна;
в) є анотацією до тексту.
5. Заголовкові слова назви твору І. Франка “Перехресні стежки“:
а) дають пряму вказівку на об’єкт зображення;
б) мають трансформовані смисли;
в) створюють хибну пресупозицію, у творі розповідається зовсім не про
стежки.
6. Які сюжетні лінії перехрещуються у творі?
а) історія кохання Євгенія і Регіни та боротьба адвоката Рафаловича за
права народу;
б) подружнє життя Регіни й Стальського та таємні стосунки Регіни й
Рафаловича;
в) життя божевільного Барана та Рафаловича.
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7. Життєві шляхи яких герої твору перехрещуються?
а) Регіни і Євгенія Рафаловича;
б) Стальського і Рафаловича;
в) Барана і Рафаловича.
8. Як вирозумієте зміст назви повісті?
а)

назва

повісті

символізує

долю

героїв,

життєві

шляхи

яких

перехрещуються;
б) символізує долю українського народу, який не може обрати свій шлях:
вільного розвитку чи рабської покори;
в)

символізує

перехрестя

думок,

інтересів

національно

свідомої

інтелігенції, які перехрещуються задля великих, корисних для народу справ.
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Додаток И
Аналіз заголовкового комплексу новели М. Коцюбинського
“Intermezzo“ крізь призму концептуальності
Запитання та завдання для учнів:
1. Проаналізуйте заголовковий комплекс новели М. Коцюбинського
“Intermezzo“ на функціонально-типологічному рівні.
2. Що означає слово
3. Обґрунтуйте чи спростуйте твердження: назва твору – важливий
засіб формування головного концепту твору.
4. Яку присвяту має твір? Чому саме Кононівським полям присвячено
новелу?
Орієнтовна відповідь учнів. Заголовковий комплекс новели неповний,
складається з назви твору та присвяти. Для назви новели автор обирає іншомовне
слово

“intermezzo“ (іт. intermezzo, від лат. intermedius – що знаходиться

посередині, проміжний), що перекладається з італійської як невелика музична
п’єса, що розташовується зазвичай усередині циклічного твору й служить для
зв’язки між частинами. Заголовок репрезентує концептуальну інформацію: для
ліричного героя новели Коцюбинського перервою є відпочинок серед полів.
Новелу присвячено Кононівським полям. Причина вибору присвяти має
автобіографічний характер: украй виснажений службою, громадською роботою,
знесилений хворобою, письменник мріяв про відпустку, тому звертається до
знайомих і друзів із проханням прийняти його на літній відпочинок. Давній
знайомий Коцюбинського Євген Чикаленко запрошує його до себе в маєток у
селі Кононівка. Письменник із радістю прийняв запрошення. Утома поступово
відступає, письменник починає помічати красу природи й вона не залишає його
байдужим. За кілька днів до від’їзду з Кононівки письменник починає писати
“Intermezzo“. Із цього стає зрозуміло, чому автор присвячує новелу саме
Кононівським полям.
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Додаток К
Аналіз заголовкового комплексу новели Григора Тютюнника
“Три зозулi з поклоном“
Завдання для учнів.
1. Яку присвяту має твір? Як ви розумієте її зміст?
Орієнтовна відповідь учнів. Новела має присвяту: “Любовi Всевишнiй
присвячується“. Зміст присвяти розкривається під час прочитання твору: Марфа
безтямно любила Михайла, серцем угадувала день, коли надходив лист вiд нього
з далекого Сибіру, що був адресований не їй, а дружині Софії. Епiтетом
“усевишнiй“, який перважно вживають лише зi словом Бог, автор возвеличує
найвище людське почуття – кохання.
2. Проаналізуйте назву твору через категорію антропоцентричності.
Орієнтовна відповідь. Символіку назви новели розкривають слова
головного героя. У листі до своєї дружини Михайло зізнається, що бiля нього
постійно ходить нещасна душа Марфи, та просить Софію сходити до неï й
сказати, “що я послав ïй, як спiвав на ярмарках зiнькiвських бандуристочка
слiпенький, послав три зозулi з поклоном...“. Щоб позбавити мук палко закохану
людину, якiй не могли вiдповiсти взаємнiстю, передавали своєрiдне привiтання:
“Три зозулi з поклоном“. Таке привiтання означало: забудь, покинь, залиш мене,
вiдпусти. Вiдомо, що зозуля гнiзда не мостить, тож людина повинна була
зрозумiти, що ïï кохання приречене, не матиме у вiдповiдь такого ж почуття.
Слід зазначити, що антропоцентричний підхід до аналізу назви новели
розкриває її проекцію на почуття всіх персонажів: до кожного линули зозулі з
поклонами, адже й кохання Марфи, i сподівання Софiї на вороття чоловiка iз заслання, i бажання Михайла хоча б у снi побачити дружину й малого сина,
сподівання на те, що Марфа покличе свою душу назад i до нього прийде забуття
хоч на хвильку, та надії повернутися до сім’ї були марними.
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Додаток Л
Аналіз назви повісті Івана Франка “Перехресні стежки“ крізь призму
антропоцентричної парадигми
Таблиця Л
Назва повісті І. Франка “Перехресні стежки“
Проекція на
читача
1) виконує
контактовстановлю
вальну функцію;
2) загостює
читацький інтерес;
3) прогнозує
сюжет;
4) не дає прямої
вказівки на об’єкт
зображення;
5) створює дещо
хибну пресупозицію, у творі
розповідається
зовсім не про
стежки, хоча
роздоріжжя у творі
присутні;
6) заголовкові
слова мають
трансформовані у
тексті смисли;
7) характеризується
полісемією
заголовкових слів.

Проекція на
головного героя
Сюжетний рівень
Життєвий шлях Євгена Рафаловича
перехрещується з Регіниним та
Стальського.

Проекція на
автора
Об’єднання
всіх контекстів
заголовкових
слів формулює
позицію автора
Проблематика
щодо подій.
Перехрещення інтересів молодого
У заголовку
закоханого чоловіка та національно
вміщено
свідомого інтелігента – проблема, яка
авторське
визначає широке коло проблем:
формулювання
8) загальнолюдського та особистісного
концепту:
щастя;
людина
9) інтелігенції й народу;
завжди має
10) почуття обов’язку й відповідальності; вибір:
11) національної свідомості тощо.
прийняти
фальшиву
Рід занять
мораль
Професійна діяльність адвоката
суспільства й
перехрещується з нереалізованим
жити
приватним життям.
спокійним
Життєве кредо
Зберігати рівновагу духу: “Яке ти маєш життям чи
боротися з
право вдоволяти свої примхи і любовні
несправедливі
бажання, коли мільйони твойого народу
стю задля
не мають чим вдоволити найконечніших
інтересів
потреб життя?“
народу.
Риси характеру
пройшовши всі перехрестя, головний
герой не піддається почуттям, керується
розумом, здатний відмовитися від
особистого щастя заради
загальнолюдського, тому залишається
відданим справі, наполегливим у
досягненні поставленої мети.
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Додаток М
Жанрові та стильові особливості заголовків програмових епічних
творів з української літератури для 10 класу
Таблиця М
Назви творів
„Кайдашева сім’я”
Івана НечуяЛевицького
„Хіба ревуть воли,
як ясла повні?”
Панаса Мирного
та Івана Білика

Жанр
Соціально-побутова повість
Сім’я – осередок тогочасного
суспільного устрою
Соціально-психологічний роман
У перефразованій біблійній
метафорі звучить алегоричне
питання, яке спроектоване на
розкриття соціальних причин
духовного зубожіння селян.

Літературний напрям
Реалізм
Правдиве відображення
життя селянської родини.
Реалізм
Указівка на соціальну
зумовленість характеру
людини: воли –
алегоричний образ селян
– не ревли б, якби ясла
були повні, а вони – ситі.
„Перехресні
Соціально-психологічна повість Модернізм
стежки” Івана
Психологія людей різних
Назва набуває
Франка
соціальних прошарків у момент символічного звучання:
перехрещення їхніх доль,
вона символізує
думок, інтересів.
перехрещення життєвих
шляхів героїв.
„Тіні забутих
Повість
Модернізм
предків”
Асоціюється з міфологічним
Назва містить натяк на
М. Коцюбинського світом гуцулів, у якому збезагадковість, відголоски
реглися давні звичаї, традиції.
минулого.
„Цвіт яблуні”
Психологічна новела (етюд)
Модернізм
М. Коцюбинського Сприйняття навколишнього
Назва набуває
світу в пору весняного цвітіння символічного звучання:
підпорядковується глибоким
яблуневі пелюстки
переживанням батька, який
асоціюються з передчасно
обкладає тільце мертвої доньки обірваним людським
яблуневими пелюстками.
життям.
„На камені”
Новелістична акварель
Модернізм
М. Коцюбинського Колір виконує важливу
Назва набуває
смислову роль у акварелі, тому символічного звучання:
у назві акцент зроблено на сірий безбарвне каміння
колір каменю, на фоні якого і
асоціюється з характеррозповідається про трагічне
рами мешканців цього
кохання Фатьми та Алі
краю, контрастує з
яскравими кольорами в
одязі Фатьми та Алі.
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„Intermezzo”
Лірико-психологічна новела
М. Коцюбинського Акцент на психологічній втомі,
духовному одужанні під час
короткого перепочинку.

Продовження таблиці М
Модернізм
Натяк на літературний
шедевр із елементами
музики, (в італійському
театрі “intermezzo“
означає коротку музичну
п’єсу всередині
циклічного твору);
а як результат intermezzo
– досягнення гармонії.
Модернізм

“Новина“
В. Стефаника

Психологічна новела

“Камінний хрест“
В. Стефаника

Модернізм
Назва набуває
символічного звучання:
камінний хрест
символізує підсумок
багатостраждального
життя, утрати зв’язку з
рідною землею, що для
Івана Дідуха була
рівноцінною смерті.
Соціально-психологічна повість Модернізм
Акцент на осмисленні сутності Модернізація проблеми
людського буття, психології
сакрально-містичного
героїв через ставлення до землі. зв’язку людини із землею.
Урбаністичний роман
Модернізм

“Земля“
О. Кобилянської
“Місто“
В. Підмогильного

Несподівана новина, із якої
розпочинається твір, є
розв’язкою новели.
Психологічна новела
Назва акцентує на
психологічній трагедії
розтавання з рідною землею,
тяжкій долі емігранта.

Саме новина наштовхує
на роздуми.

Твір, у якому дії відбуваються Місто письменник
на міському тлі, і розв’язуються змальовує в
проблеми міського буття.
імпресіоністичній манері,
розкриває враження
Степана від міста.
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Додаток П
Дидактичні матеріали для підсумкової роботи над заголовкововим
комплексом
І. Запитання й завдання для учнів під час аналізу назви прозового твору
(на вибір учителя):
1. Проаналізуйте семантику заголовка й подумайте, чи виражає вона
ідейний задум автора?
2. Доведіть, що заголовок є певним символічним утворенням, який
поступово розкривається з розвитком подій у творі.
3. Чи можна змінити сприйняття ідейного змісту твору унаслідок зміни
його заголовку?
4. Із якою метою автор використовує епіграф (якщо є)? Як він пов’язаний
із заголовком?
5. У практиці роботи перекладачів діє строге правило: заголовок твору
перекладати тільки після перекладу всього тексту. Поясніть, із чим пов’язане це
правило. Аргументуйте свою відповідь на прикладі певного прозового твору.
6. Назвіть найважливіші ознаки заголовка. Проілюструйте кожну з ознак
конкретними прикладами.
7. Перерахуйте назви творів, які ви вивчали у 10 (11) класі. Які структурні
типи заголовків серед них можна виокремити?
8. Визначите основні функції заголовків.
ІІ. Запитання й завдання для учнів під час аналізу епіграфованих епічних
творів:
1. Схарактеризуйте епіграф як позасюжетний елемент.
2. Чи пов’язаний епіграф зі змістом твору?
3. Установіть можливі взаємозв’язки епіграфа з художніми образами
твору.
4. Спростуйте або обґрунтуйте твердження: епіграф – носій
концептуальної інформації твору.
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Додаток Р
Функціональний аналіз відступів та вставних епізодів як
антропоцентричних, часопросторових та концептуальних чинників
(схема-опора)
Рис. Р
Локально-темпоральний рівень твору
 здатні відтягти розв’язку;
 розширюють межі хронотопу;
 порушують послідовність оповіді;
 не просувають оповідь уперед;
 розривають часопростовий континуум.

Антропоцентричний рівень твору
 підсилюють читацький інтерес до персонажів
твору;
 сприяють багатогранності зображення персонажа;
 частково обумовлюють дії й учинки персонажа;
 перененосять персонаж у часі і просторі.
Концептуальний рівень твору

 допомагають визначити
авторський задум;

та

глибше

розкрити

 сприяють глибшому усвідомленню основного
стрижня художнього викладу – концепту твору.
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Додаток С
Визначення функцій опису зовнішності персонажів епічних творів на
основі концептуальної ідеї дослідження
Таблиця С
Функції
художньо-текстуальні
Антропоцентрична:
–зображальна (словесно відтворює
зовнішність);
–диференційна (сприяє
диференціації персонажів у творі).
Концептуальна:
–презентаційна (знайомство з
читачем);
–інтерпретаційна (передбачає різні
бачення реципієнта);
–смислова (в описі зовнішності
літературних героїв вирізняються
домінантні риси зовнішності, які можуть
бути смисловими ключами твору).
Локально-темпоральна:
–структурно-семантична (портрет є
позасюжетним елементом композиції,
тому автор ураховує його здатність
прискорити або призупинити розвиток
подій у творі).

емоційно-експресивні
Антропоцентрична:
– інтегративна (передає
внутрішній емоційний стан
персонажа);
Концептуальна:
– виражальна (виражає
авторське ставлення, внутрішній
світ персонажа).
– естетична (упливає на
вироблення естетичних смаків
реципієнта);
– емоційна (залежно від
читацьких уподобань викликає
позитивні чи негативні емоції);
– маніпуляційна (через
портрет відбувається
маніпулювання емоціями,
почуттями, сприйняттям читача,
портрет упливає на самооцінку,
здатний навіяти спогади).
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Додаток Т
Фізіогномічні дослідження літературних портретів з метою розкриття
їхньої антропоцентричної спрямованості
Слово вчителя. За спостереженнями соціологів та криміналістів певні
портретні риси можуть свідчити про схильність людини до злочинної діяльності.
Спробуємо спроектувати дослідження фізіономістів на художній портрет,
установимо зв’язок між зовнішністю та вчинками літературних героїв.
Фізіогномічні дослідження портрету Чіпки з роману Панаса Мирного
та Івана Білика “Хіба ревуть воли, як ясла повні?“
Таблиця Т.1
Риси зовнішності Чіпки
Фізіогномічна характеристика
“лице довгообразе –
Людина з такою формою обличчя розважлива, іноді
козаче“
має
організаторський
талант
і
виражену
цілеспрямованість.
Карі очі
Чорний, коричневий, зелений колір очей указує на
енергійність.
“гострі очі“
Маленькі очі часто належать похмурим, замкнутим
незговірливим людям, нерідко відрізняються
дивовижною постійністю.
Ніс невеличкий, тонкий, Гострий кінчик носа – така людина прониклива,
трохи загострений
хитра і, нерідко, злопам’ятна.
Мов стесана борідка
Широка кістка й велике підборіддя говорять про
сильний характер, а відвісла нижня щелепа про
психологічні негаразди.
Звернемо увагу на одну з портретних деталей у візуальному зображенні
Чіпки – очі, що мають своїм підтекстом натяк на його рішучий, наполегливий,
впертий та запальний характер: “очі – теж гості“, “…своїми блискучими очима“.
Автор не даремно поставив акцент саме на цій особливості зовнішності героя,
він, напевно, умисно використав давно відомі асоціації: очі – дзеркало душі. Зі
зміною опису зовнішності автор часто передає внутрішній стан героя, його
думки, почуття.
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Фізіогномічні дослідження портрету дегенерата з новели
Миколи Хвильовий “Я (Романтика)“
Таблиця Т.2
Риси зовнішності
Низенький лоб дегенерата

Фізіогномічна характеристика
Низький лоб – риса замкнутості й похмурості,
якщо такий лоб ще й плаский – тугодумство.
Високий лоб означає розум і мудрість.

Надто високий лоб доктора
Тагабата
Приплюснутий ніс
Така
форма
носа
означає
свавілля,
дегенерата
нестриманість.
Трохи безумні очі дегенерата Людина з психічними порушеннями.
Копа розкуйовдженого
Неохайність.
волосся
Дегенеративна будівля
Авторська характеристика: “Мені він завжди
черепа
нагадує каторжника, і я думаю, що він не раз
мусів стояти у відділі кримінальної хроніки“.
За визначенням дослідника творчості Миколи Хвильвого Ю. Безхутрого,
Доктор Тагабат і дегенерат – це персоніфікація чорної диявольської сили зла,
темної частини душі кожного. Ця сила здатна активізуватися в умовах
екзистенційної напруги, перетворюючи людину на нікчему, що “…віддалася на
волю хижої стихії”. Вона може, наче вовкулака, прибирати різні личини, то
респектабельного й високочолого інтелектуала, то вбивці з низеньким лобом і
приплющеним носом (слідом за високочолими теоретиками завжди йдуть
вузьколобі виконавці).
Висновок: портрет у літературному творі хоча й має ознаки узагальнення,
але

відзначається

достовірним,

конкретним

відтворенням

зовнішності

персонажа, здатний передати найтонші грані внутрішнього світу, характеру, віку,
ставлення автора до нього безпосередньо та до навколишнього світу загалом.
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Додаток У
Аналіз опису зовнішності персонажів новели Миколи Хвильового
“Я (Романтика)“ крізь призму концептуальності
Запитання та завдання для учнів.
1. Знайдіть у тексті твору портретні характеристики персонажів та внесіть їх
до таблиці:
Таблиця У
Дійові особи
Я

Доктор
Тагабат
“Блідий,
“…бачу
майже
тільки білу
мертвий із лисину
й
розгублени надто
ми очима, високий
як
лоб“; лихий
зацьковани регіт
й вовк“

Андрюша

Дегенерат
“…вартовий із
дегенеративною будівлею
черепа“; “…низенький лоб,
чорна копа
розкуйовдженого волосся й
приплюснутий ніс. Мені він
завжди нагадує каторжника,
і я думаю, що він не раз
мусів стояти у відділі
кримінальної хроніки“.

“з розгубленим
обличчям“;
“невеселий
коммунар“;
“перелякано
дивиться на
Тагабата й
мнеться“; говорить
“трохи тремтячи і
непевним голосом“.

2. Зробіть порівняльну характеристику зовнішності персонажів.
3. Чи можна стверджувати, що портретні характеристики персонажів є
експліцитними засобами вираження авторської позиції?
4. Яке концептуальне навантаження несуть портретні описи?
5. Спробуйте

визначити

характеристики персонажів.

ідею

твору

крізь

призму

його

портретної
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Додаток Ф
Завдання для учнів під час аналізу описів-інтер’єрів у повісті
Івана Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я“
1. Порівняйте побутові умови сімей Кайдашів, Довбишів, Балашів?
Рис. Ф

2. Різнорівневі творчі завдання.
1. Високий рівень. На матеріалі повісті І. Нечуя-Левицького “Кайдашева
сім’я“

визначте

основні

чинники

функціонально-типологічному рівні.

репрезентації

описів-інтер’єрів

на
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Орієнтовна відповідь. Творча манера І. Нечуя-Левицького не відзначається
підвищеною увагою до найдрібніших деталей у створенні опису-інтер’єру. Автор
звертає увагу лише на загальний вигляд об’єкта й лише на ті дрібниці, які є
функціонально важливими в трактуванні певної проблеми твору чи показові для
створення образу героя, художнього простору. Опис садиб персонажів повісті
залишається статичним. Зображення картин подвір’я і внутрішнього хатнього
начиння є цілісним, адже має на меті окреслити

художній простір, а

фрагментарні вкраплення деталей інтер’єру лише увиразнюють реалістичне
зображення буднів селян. Описи хатнього інтер’єру невеликі за обсягом (стислі),
але чітко й панорамно візуалізують часопростір, характеризують персонажів та
сприяють розкриттю ідейного змісту твору.
2. Достатній рівень. Розкрийте концептуальний зміст описів інтер’єру
садиб Кайдашів, Довбишів, Балашів, поясніть їхню роль для розкриття ідейнотематичного змісту твору?
Орієнтовна відповідь. Зображення побутових умов життя українських
селян у пореформений період відображається процес класового розшарування:
родина Кайдашів в соціальній ієрархії перебуває між багатими Довбишами та
бідними Балашами. За допомогою засобів комізму під час опису інтер’єрів садиб
сімей Кайдашів, Довбишів, Балашів автор засуджує та висміює вади тогочасного
суспільного ладу, що позначилися на людських стосунках.
3. Середній рівень. Визначте роль інтер’єру в організації художнього
часопростору в повісті І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я“.
Орієнтовна відповідь. Із метою візуалізації простору в описі інтер’єру
актуалізується в першу чергу ті одиниці, які сприяють чіткому сприйняттю
певних об’єктів та їхніх ознак. Наприклад: “Маленькі віконця ледве блищали“.
Описи-інтер’єри містять указівки на історичний час розвитку подій. Наприклад:
“Стара лежанка з каміння неначе присіла й роз’їхалась. Каміння повипиналось з
неї, неначе сухі ребра в худої шкапи. На полу в кутку стояла стара невеличка
скриня. Стеля ввігнулась, а серед хати стояв тонкий побілений стовп: і він

215

підпирав сволок“. Окрім того, інтер’єр створює етнографічнй колорит,
натуралізує оповідь.
4. Низький рівень. Дослідіть антропоцентричну функцію опису-інтер’єру в
повісті І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я“.
Орієнтовна відповідь. У повісті І. Нечуя-Левицького “Кайдашева сім’я“
інтер’єри ілюструють селянське життя. У зображенні інтер’єру та екстер’єру
садиб Кайдашів, Довбишів, Балашів виразно простежуємо контрастність.
Зображення картин подвір’я та складових інтер’єру виразно засвідчують
соціальний стан персонажів: Довбиші – багаті, Балаші – бідні. Описи-інтер’єри
містять авторське ставлення до зображуваного, яке передається за допомогою
засобів комізму, як-от: “Кайдашиха нахилила в низьких дверях голову, і для неї
здалося, що вона влазить в якусь скриню в дірочку. Хатні двері були ще нижчі.
Кайдашиха нагнулась і тільки що хотіла гордо підняти голову, та з усієї сили
лусь тім’ям об одвірок!“.
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Додаток Х
Порівняльна характеристика природного та художнього снотворення
Таблиця Х
Природне сновидіння

Художній сон
Відмінне

Природа створення сновидіння
Психічний феномен.

Художній прийом, позасюжетний
елемент.
Сон – продукт підсвідомості.
Сон – продукт творчості, який
конструює авторська фантазія, є
формою художньої ілюзії автора,
асоціативності художнього мислення.
Умотивованість сновидіння
Закодовані смисли можуть
Переконливість моделей сновидіння
суперечити свідомим судженням
залежить від таланту митця й
“автора“ сновидіння.
відповідають його задуму.
Смислова насиченість не залежить від Обов’язково виконують смислову
інтересів об’єкта сновидіння.
функцію, переважно додаткову, мають
бути доступні для трактування.
Подразники сновидінь
За З. Фройдом
Бажання автора з певною метою
1. Зовнішні (об’єктивні) чуттєві
показати
сферу
підсвідомості
подразники (наприклад, звуки,
літературного
героя;
необхідність
заніміння тощо).
передавання інформації за допомогою
2. Внутрішні (суб’єктивні) чуттєві
символів.
подразники (голод, спрага тощо).
3. Внутрішні (органічні) фізичні
подразники (наприклад, біль)
4. Чисто психічні джерела
подразнення (наприклад, враження,
інтереси, думки, бажання тощо).
Джерела змісту сновидінь
Події, які відбулися за кілька днів
Залежить від художнього уявлення
перед сном;
письменника та його бачення змісту
нещодавнє та психічно цінне
твору.
переживання тощо.
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Продовження таблиці Х
Значення
Як зазначає З. Фройд, “сновидіння Літератні сни полегшують читачуніколи не приділяє увагу дрібницям; реципієнту пізнання внутрішнього світу
ми не дозволяємо, щоб дрібниці героя;
допомагають
правильно
тривожили нас у сні“.
інтерпретувати ідею твору; визначають
часопросторові особливості творів.
Художній сон може бути наближений до природного сну, відбувається
зниження інтенсивності свідомості творчої індивідуальності автора чи зумисне
наближення до реальної сфери несвідомого літературного героя.
Особливості снотворення
Невербалізований характер
Вербалізований характер сновидіння,
сновидіння, вияв підсвідомості мовою використання образних словесних
образів та символів.
форм.
Тлумачення сновидінь
Тлумачення – робота психоаналітика. Тлумачення – робота читача.
Потрібно правильно розтлумачити образи і символи, щоб зрозуміти приховане
значення сновидіння.
Основні підходи до трактування
Переконливість і правильність
сновидінь: філософський,
декодування сну залежить від
психологічний, культурологічний.
письменницької майстерності та
інтерпретаційних можливостей читача.
Спільне
Наявність символів, які входять в асоціативний ряд.
Тлумачення сновидіння: аналіз сну за змістовими частинами, виділення
основних символів, простеження асоціативних ланцюгів, декодування змісту.
Зіставлення та розуміння прихованих думок та змісту сновидіння.
Можливість виведення людини (образу) за межі дійсності, здатність миттєво
переходити в різні просторові та часові межі.
Глибина тлумачення й мотивування картин сновидінь відповідає рівню
обізнаності об’єкта сприйняття зі здобутками психологічної науки.
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Додаток Ц
Дидактичні матеріали для підсумкового уроку української літератури
за експериментальною методикою в 10 класі
І. Тест
Оберіть один правильний варіант відповіді.
1. Який із названих елементів твору є позасюжетним?
А. Зав’язка.
Б. Кульмінація.
В. Опис приміщення.
Г. Розв’язка.
2. Який із названих елементів твору є сюжетним?
А. Портрет героя.
Б. Розвиток дії.
В. Пейзаж.
Г. Спогади.
3. Під поняттям “концептуальність” розуміємо:
А. композиційний прийом, який полягає в штучному уповільненні
розгортання сюжету шляхом введення в художній твір
позасюжетних елементів з метою посилення інтересу читачів;
Б. спрямованість художніх елементів на вираження ідейного змісту
епічного твору;
В. головна ідея твору, що безпосередньо або приховано виражена в
художньому творі та відображає центральну авторську позицію;
Г. спрямованість художніх елементів на відображення часу та простору
в літературних творах.
Виберіть кілька правильних варіантів відповіді.
4. Яку роль, на твою думку, відіграють у творі позасюжетні елементи?
А. Увиразнюють окремі риси характеру персонажа.
Б. Утворюють подієвий каркас епічного твору.
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В. Допомагають глибше й рельєфніше відтворити часопросторові реалії
зображуваного.
Г. Оживляють розповідь, роблять її динамічнішою.
Завдання на встановлення відповідності.
5. Установи відповідність між термінами та їхніми визначеннями:
Поняття:
А. Сон.
Б. Присвята.
В. Портрет.
Г. Епіграф.
Визначення:
1) короткий напис або ліричний вірш, що передує певному твору і має
певного адресата;
2) афоризм або цитата, уміщені перед текстом усього твору або перед
його розділом;
3) однин зі способів коментаря та оцінки зображених подій, який часто
використовують для психологічної характеристики героя твору або ж для
осмислення його ідейного змісту твору;
4) засіб характеротворення, типізації та індивідуалізації персонажів.
ІІ. Запитання та завдання для учнів:
1. Пригадайте певний випадок із вашого життя, коли ви спостерігали за
природою, опишіть її, передайте ваші враження від побаченого.
2. Опишіть зовнішність братів Кайдашів та їхніх дружин в поважному віці.
Поясніть, чим керувалися під час портретування цих персонажів повісті І. НечуяЛевицького.
3. Додайте авторський відступ до одного з епізодів роману Панаса Мирного
та Івана Білика “Хіба ревуть воли, як ясла повні?“.
4. Додайте до композиційної структури повісті І. Нечуя-Левицького
“Кайдашева сім’я“ екскурс у минуле Кайдашихи (наприклад, як вона служила у
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панів) або проспекцію в майбутнє (наприклад, про життя Кайдашихи після
завершення сюжету твору).
5. Розкрийте роль пейзажу в його зв’язку з організацією художнього
хронотопу повісті О. Кобилянської “Земля“.
6. Які функції виконують позасюжетні елементи? Прокоментуйте їх на
прикладах із текстів виучуваних творів.
ІІІ. Завдання для учнів. Уявно вилучіть з одного з раніше вивчених епічних
творів (за вибором учня) позасюжетні елементи. Поясніть, які зміни відбулися на
антропоцентричному, хронотопному та концептуальному рівнях організації
художнього матеріалу?
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Додаток Ч
Підсумковий зріз
навчальних досягнень учнів за експериментальною методикою вивчення
позасюжетних елементів епічного твору на уроках української літератури в
10–11 класах
Початковий рівень (кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 б.)
Оберіть один правильний варіант відповіді
1. Читаючи художній твір, я:
а) пропускаю позасюжетні елементи, вони лише відволікають;
б) читаю уважно, уважаю їх концептуально важливими;
в) читаю поверхово, епізодично;
г) інша відповідь.
2. Позасюжетні елементи – це:
а) будова художнього твору, розташування й співвідношення всіх його
компонентів;
б) об’єднані причиново-часовими зв’язками основні події епічного твору;
в) структурні елементи композиції твору, які сприяють кращому розкриттю
сюжету, хоча не рухають його вперед, не впливають на перебіг подій у творі;
г) інша відповідь.
3. Які елементи належать до позасюжетних:
а) мова художнього твору;
б) описи, відступи, вставні епізоди та заголовковий комплекс;
в) висловлювання героїв твору, система образів;
г) інша відповідь.
4. Які елементи твору зумовлюють ретроспекцію:
а) описи;
б) екскурси в минуле;
в) екскурси в майбутнє;
г) епіграф.
Середній рівень (Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 б.)
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Оберіть два чи більше правильних варіантів відповіді
5. Визначте, які із запропонованих фрагментів роману Панаса Мирного та
Івана Білика “Хіба ревуть воли, як ясла повні?“ є позасюжетними:
А) “Поле – що безкрає море – скільки зглянеш – розіслало зелений килим, аж
сміється у очах. Над ним синім шатром розіп’ялось небо – ні плямочки, ні
хмарочки, чисте, прозоре – погляд так і тоне… З неба, як розтоплене золото,
ллється на землю блискучий світ сонця; на ланах грає сонячна хвиля…“;
Б) “– Се твоє поле? – трохи згодом, якось боязко, спитала вона Чіпки, не
одриваючи очей од вінка.
– Моє.
– І хліб твій? Мій.
– І то, під гаєм, твоє? Моє.“;
В) “Серед пустки неметеної, у смітті, у багнюці, валяється – обірваний,
обшарпаний, як волоцюга, як харциза який… А до цього що витворяв?! Де ділася
кобила, вівці, корова? Де одежа, що мати справила? де ділася мати? куди вона
пішла? де приклонила сиву голову?!“;
Г) “І звернули його думки у бувале, недавнє. Розвернулося перед ним зелене поле;
ходить він по йому, обдивляється; радіє, що так добре зійшло, росте, зеленіє,
цвіте… А тут і вона знялася перепілкою з-за високого жита… Розряджена, як
пава; легенька, як метелик; веселенька, як уранішнє сонце… Щасливий він!..“.
6. Які позасюжетні елементи підпорядковані характеристиці персонажа:
А) “Сиротою стоїть над шляхом хата, з побитими вікнами, нетоплена,
необшпарована, чорна, полупана… А вже холоди заходять; мороз у хату
преться…“ (Панас Мирний “Хіба ревуть воли, як ясла повні?“);
Б) “Палажці приснилося, що вона вилізла на лаврську дзвіницю та й стала під
великим дзвоном. Дзвін одірвався та й упав на неї. Вона закричала з усієї сили,
але дзвін надавив її важким серцем і затулив рота…“ (І. Нечуй-Левицький
“Кайдашева сім’я“);
В) “Шість прикмет має людина: трьома подібна вона на тварину, а трьома на
янгола: як тварина – людина їсть і п’є: як тварина – вона множиться і як
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тварина – викидає; як янгол – вона має розум, як янгол – ходить просто і як
янгол – священною мовою розмовляє…“ (Валер’ян Підмогильний “Місто“);
Г) “Ліс панський. Власність приватна. Тонкі ніжні берези поперепліталися з
поважними дубами і ясними літніми ночами блистять, мов у срібло одягнені, їх
листя дрижить неспокійно, а граціозні, легко повигинані пні приманюють до
себе ніжністю та білістю, мов русалки“ (О. Кобилянська “Земля“).
Достатній рівень (кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 б.)
Оберіть два чи більше правильних варіантів відповіді
7. Які з запропонованих позасюжетних фрагментів окреслюють художній
простір:
А) “Селянин без поля - старець без рук і без ніг. Поле його годує, поле його
втішає, на полі він виростає, на полі часом і вмирає… Поле - що воздух: нічим би
дихати, якби зостався без його!“ (Панас Мирний “Хіба ревуть воли, як ясла
повні?“);
Б) “Перед хатою цвітуть гвоздики. Насаджені дбайливою дівочою рукою, вони
змагаються з пишними тубільними саранками, — червоними, жовтими,
фіалковими, що розбіглися ген скрізь по схилу до річки і аж у ліс і перегукуються
пишними кольорами серед безлічі інших квітів в морі яскравої зелені, буйної і
соковитої...“ (Іван Багряний “Тигролови“);
В) “...І нарешті виходжу до самотнього домика, де живе моя мати. У дворі
пахне м’ятою. За сараєм палахкотять блискавиці й чути гуркіт задушеного
грому…“;.
Г) “Мотря стояла пiд хатою проти білої стiни. Висока на зрiст, рiвна станом,
але не дуже тонка, з кремезними ногами, з рукавами, позакачуваними по лiктi, з
чорними косами, вона була нiби намальована на бiлiй стiнi. Загорiле рум’яне лице
ще виразнiше малювалось з чорними тонкими бровами, з темними блискучими,
як терен, облитий дощем, очима...“ (І. Нечуй-Левицький “Кайдашева сім’я“).
8.

Які

позасюжетні

елементи

змінюють

послідовність

відтворення

художнього часу у творі:
А) “І звернули його думки у бувале, недавнє. Розвернулося перед ним зелене поле;
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ходить він по йому, обдивляється; радіє, що так добре зійшло, росте, зеленіє,
цвіте… А тут і вона знялася перепілкою з-за високого жита… Розряджена, як
пава; легенька, як метелик; веселенька, як уранішнє сонце… Щасливий він!.. А
тепер?“ (Панас Мирний “Хіба ревуть воли, як ясла повні?“);
Б) “І понесли його думки на поле, між зелені жита, де він перше зустрівся з
Галею… Жаль йому стало свого бувалого життя, котре пестило його надії;
йому заманулося кому-небудь їх одкрити, з ким поділитися…“ (Панас Мирний
“Хіба ревуть воли, як ясла повні?“);
В) “…Обстава її зовсім не була пишна — невеличка мальована скриня, простий
стіл, розкладне ліжко, два стільці й саморобна етажерка на стіні. Але стіл був
накритий сірим чистим папером, книжки лежали на ньому рівними купками,
скриня застелена червоно-чорною картатою плахтою, вікно вквітчане
мереженим рушником…“ (В. Підмогильний “Місто“);
Г) “Ліс панський. Власність приватна. Тонкі ніжні берези поперепліталися з
поважними дубами і ясними літніми ночами блистять, мов у срібло одягнені, їх
листя дрижить неспокійно, а граціозні, легко повигинані пні приманюють до
себе ніжністю та білістю, мов русалки“ (О. Кобилянська “Земля“).
Високий рівень (кожна змістовна правильна відповідь оцінюється в 1 б.)
9. Доведіть або спростуйте, що зазначені позасюжетні елементи мають
безпосередній зв’язок з ідеєю твору:
А) назва роману Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?“ (10 клас);
Б) присвята “Цвітові яблуні“ до новели Миколи Хвильового “Я (Романтика)“
(11 клас).
10. Поясніть взаємозв’язок назви повісті Івана Франка “Перехресні стежки“ чи
новели В. Винниченка “Момент“ (10 клас); опису інтер’єру у романі Валер’яна
Підмогильного “Місто“ (11 клас).
А) із ідейним змістом;
Б) із персонажами твору;
В) із художнім часопростором.
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Додаток Ш
Дослідження рівня теоретичної підготовки учнів до аналізу позасюжетних
елементів у контексті антропоцентричного, хронотопного та
концептуального видів аналізу
Клоуз-тест
Навчальний заклад_____________________________________________________
Клас _________________________________________________________________
1. Антропоцентричність художнього твору це…
2. Вираженню

антропоцентричності

в

епічному

творі

сприяють

такі

позасюжетні елементи…
3. Хронотоп це …
4. Безперервний перебіг подій у художньому творі називають…
5. Порушення послідовності подій у художньо-історичному часі за рахунок
перенесення в майбутнє називають…
6. Порушення послідовності подій у художньо-історичному часі за рахунок
повернення до минулих подій називають…
7. Уповільнення руху сюжетної дії за допомогою ліричних відступів
називають…
8. Художній часопростір конструюється за допомогою таких позасюжетних
елементів…
9.

Концепт це…

10. Категорію концептуальності в епічному творі підпорядковано вираженню …
11. Тісний взаємозв’язок усіх позасюжетних елементів забезпечує категорія…

