
відповідей. Коли він відповідає вашими словами, це означає, що свої слова він 
вимовляти не бажає.

Якщо ви помітили ці ознаки, не панікуйте. Швидше за все, за брехнею 
дитини не ховається нічого серйозного. У даному випадку, важливо не викрити 
дитини в брехні й покарати за цей вчинок, а зберегти довіру між вами і 
дитиною, щоб брехня не переросла в звичку. Краще чесно, без звинувачень, 
поговорити з малюком, використовуючи замість фраз «чому ти мені брешеш», 
формулювання «мене засмучує твій обман» [2, с. 115-118].

Отже, невербальне спілкування -  це передача будь-якої інформації без 
використання слів, зокрема, кожен елемент поведінки, здатний виражати емоції 
або її відтінок. Таким чином, ми отримуємо велику групу засобів спілкування з 
чіткою структурою, компоненти якої можуть бути використані в різних 
ситуаціях і відрізнятися один від одного за способом, силою та напрямком 
впливу. Тому достовірну інформацію про дитину ми можемо отримати 
спостерігаючи за її поведінкою.
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ВІДОБРАЖЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ НА 
УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРА ТУРИ В НА УКОВО-МЕТОДИЧНИХ 

ПРАЦЯХ УЧЕНИХ ІІ ПОЛОВИНИ Х Х  СТОЛІТТЯ

Вивчення літературного твору у культурологічному контексті передбачає 
ознайомлення учнів із розвитком культури у різні історичні періоди, 
усвідомлення внеску митців у культурний простір людської цивілізації, 
встановлення взаємозв’язку і визначення взаємовпливів між творами різних 
видів мистецтв. Нині в умовах гуманітарної парадигми шкільної літературної 
освіти дедалі глибше усвідомлюється важливість комплексного підходу до 
використання культуротворчого впливу різних видів мистецтв у процесі 
вивчення юною особистістю української літератури. Сучасні вчителі
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використовують різні форми, методи і прийоми роботи з літературним твором, 
спрямовані на перекодування літературних текстів на метамову інших видів 
мистецтв і навпаки.

У науково-методичному дискурсі вчених другої половини ХХ століття 
проблема реалізація культурологічного підходу до навчання літератури 
здійснювалась в аспекті сприйняття та усвідомлення учнями літературного 
твору на основі міжпредметної та міжмистецької взаємодії, спілкування з 
мистецтвом слова на основі діалогу мистецтв. Провідними вченими (Т. Бугайко, 
Ф. Бугайко, П. Волинський, Л. Кулінська, М. Машенко, В. Неділько, 
Є. Пасічник та інші) було розроблено методику використання на уроках 
української літератури наочних посібників, а також екранних (зорових), 
звукових та аудіовізуальних (комбінованих) технічних засобів навчання [4, 
с. 212], визначено їх дидактичні можливості та окреслено шляхи упровадження 
в практику роботи школи. Варто наголосити, що продуковані провідними 
вченими методичні настанови сприяли усвідомленню учнями творів художньої 
літератури як важливого складника мистецтва, ознайомленню із музичними 
шедеврами української та світової культури, розумінню ролі української 
літератури в світовому культурному процесі, поглибленню вмінь аналізувати й 
інтерпретувати літературні твори у мистецькому контексті.

Так, Т. Бугайко, Ф. Бугайко, П. Волинський акцентували на важливості 
застосування на уроках літератури різноманітних засобів зорової наочності 
(демонстрації портретів письменників, документальних фотографій, ілюстрацій 
до творів, літературних плакатів тощо), а також звукових та екранних засобів 
унаочнення [1, с. 322.]. Не менш важливим фактором, -  на думку Є. Пасічника, -  
є звернення вчителя до живопису, музики, кінофільмів, діафільмів, 
фотодокументів, мемуарної літератури тощо, що дасть можливість учням 
осягнути своєрідність художньої літератури, зрозуміти її відмінність від 
наукової літератури та суміжних видів мистецтв [5, с. 169]. Л. Кулінська серед 
дидактичних умов ефективного використання звукопису виділяла наступні: 
визначення його ролі та місця звукопису серед інших наочних посібників, 
вивчення учителем фондів звукових посібників, їх попереднє прослуховування, 
формулювання запитань під час проведення бесіди на основі прослуханого 
запису, окреслення дидактичної мети, якій підпорядковане застосування 
звукових посібників (як джерело нових знань та уявлень учнів, як ілюстрація під 
час вивчення нового матеріалу, як засіб повторення, узагальнення та 
систематизації знань; як матеріал для самостійних письмових робіт школярів 
тощо) [2].

Вартої уваги, на наш погляд, є досить популярна у 70-х рр. ХХ століття 
серед учителів-словесників книга українського дослідника М. Машенка 
«Музика і живопис на уроках літератури» [3], у якій її автором було подано 
рекомендації щодо використання живопису, графіки та музики на уроках 
української літератури у 8-х -  10-х класах середньої загальноосвітньої школи. 
Запропоновані матеріали із суміжних видів мистецтв були дібрані відповідно до 
програмових тем з української літератури, а саме: «Слово о полку Ігоревім», 
«Народні думи й пісні», «Г. С. Сковорода», «І. П. Котляревський»,
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«Т. Г. Шевченко», «Панас Мирний», «І. Я. Франко», «М. М. Коцюбинський», 
«Леся Українка», «П. Г. Тичина», «М. Т. Рильський», «В. М. Сосюра», 
«А. С. Малишко», «О. Т. Гончар».

У передмові книги М. Машенко розмірковує про те, що своєю специфікою 
література найбільше наближена до музики, яка акумулює почуття і діє на 
емоції реципієнтів. На думку вченого, музичне мистецтво здатне посилювати 
емоційний вплив літературних образів на людину, допомагає адекватно 
сприймати й осягати художні особливості красного письменства. У навчально - 
методичному посібнику М. Машенко висвітлює питання ставлення українських 
письменників до суміжних видів мистецтв, розкриває роль звукових та зорових 
образів як засобів утілення авторської ідеї у художньому творі та живописі, 
ознайомлює читачів із митцями, в житті яких поєднались література й музика, 
пропонує для розгляду літературні твори, побудовані на музичному матеріалі, 
акцентує на взаємопроникненні слова й музики, відзначає музичність 
української поезії.

У навчально-методичному посібнику в культурологічному контексті 
подано розлогу інформацію про розвиток українського мистецтва у різні 
історичні періоди, окреслено суспільно-політичні події, які мали вплив на 
світогляд українських письменників та їхню творчість; ознайомлення із 
життєвим і творчим шляхом митців слова представлено крізь призму їх 
мистецьких уподобань, талантів, наукових розвідок у галузі мистецтва, зв’язків з 
іншими митцями тощо; розглянуто роботу над суміжними видами мистецтв 
(образотворче мистецтво та музика) на різних етапах уроку літератури під час 
вивчення художнього твору, а також на заняттях літературного гуртка. 
Прикметно, що у подачі інформаційного матеріалу автором дотримано 
суспільно-історичні, філософські, етнокультурні, літературні, читацькі, 
мистецькі види культурологічного контексту.

Так, наприклад, під час вивчення біографії та творів Лесі Українки 
М. Машенко радить використовувати поданий у посібнику фактичний матеріал 
про музику в житті й творчості письменниці; під час опрацювання поезій 
«Слово...» та «Стояла я і слухала весну», драми-феєрії «Лісова пісня» акцентує 
увагу учнів на музичності художніх творів; особливу увагу приділяє роботі над 
портретом поетеси (Б. Бабенцов «Леся Українка»), ілюстрацією В. Касіяна 
«Лукаш і Мавка» (до драми-феєрії «Лісова пісня»), сюїтою А. Штогаренка 
«Пам’яті Лесі Українки» [3, с. 80]. Водночас учений звертає увагу на 
мальовничість і мелодійність художніх творів українських письменників 
(М. Коцюбинський «Intermezzo», Леся Українка «Сім струн», П. Тичина збірка 
«Сонячні кларнети», М. Рильський «Ноктюрн», «Поле чорніє. Проходять 
хмари» тощо), під час аналізу літературних творів радить звертати увагу на їх 
живописність, оскільки специфіка живопису «більше конкретизує своєрідність 
кожного з видів мистецтва і те загальне, що веде до синтезу» [3, с. 9].

М. Машенко акцентує на важливості застосування на уроках літератури 
методичних прийомів, спрямованих на формування умінь учнів зіставляти 
суміжні види мистецтв, порівнювати засоби образотворчості, що сприятиме 
якнайповнішому осягненню школярами ідейно-художнього змісту
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літературного твору, розширенню їхніх уявлень про художній твір як 
культурний універсум. У кінці кожного розділу навчально-методичного 
посібника автором запропоновано перелік творів, покладених на музику за 
творами українських митців слова. Варто наголосити, що з появою цієї книги 
залучення творів живопису, графіки, музичних записів у процесі вивчення 
української літератури пожвавилося серед прогресивних учителів-словесників, 
що сприяло вдосконаленню літературної освіти школярів, підвищенню рівня їх 
загальної культури, розуміння закономірностей розвитку мистецтва.

Отже, закладені провідними українськими вченими ІІ половини 
ХХ століття основи методики використання різноманітних засобів унаочнення 
на уроках української літератури стали важливою базою для розробки та 
впровадження сучасних медіаосвітніх ресурсів у практику роботи школи як 
дієвого засобу культурологічного оснащення уроку, розвитку медіаграмотності, 
виховання медіакультури в учнів ХХІ століття.
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МОВЛЕННЄВИЙ ВЧИНОК НА УРОКАХ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЛІЦЕЇ

Оновлення освіти означає передусім розгляд здатності змістового 
компонента вплинути на розвиток дитини, сформувати її як особистість, 
громадянина, забезпечити успішну соціалізацію. За висновками психологів, 
особистість -  це «процес постійного самовизначення людини в реальному світі, 
що регулює пізнавальні процеси, вчинки, переживання тощо» [3, с. 440], а 
розвиток особистості -  «це розвиток системи «людина -  світ». У цьому процесі 
людина, особистість постає як активне, творче начало» [3, с. 448].

У теорії мовної діяльності, теорії спілкування, риториці дослідники 
оперують такими термінами, як «мовленнєвий акт», «мовна дія», «мовленнєвий 
вчинок», «мовленнєва подія», «мовленнєва поведінка» та ін. Віднедавна частину 
цих термінів додано до шкільної програми з української мови (розділ 
«Практична риторика»).
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