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Анотація. Основне завдання цієї статті – проаналізувати основні види навчальних 

матеріалів та виявити особливості їх застосування під час вивчення образів стихій природи 

на уроках української літератури у 10-11 класах. Автор статті виокремлює три основні 

групи: художні твори, історико-літературні джерела та теоретико-літературні джерела. 

Художні твори є основним джерелом, у якому реалізуються образи води, вогню, повітря та 

землі. Історико-літературні джерела розкривають контекст, у якому були написані 

літературні твори та пояснюють причини появи різних значень,, яких набувають образи 

природних першоелементів в різні історичні періоди. Теоретико-літературні джерела 

знайомлять старшокласників з основними теоретичними поняттями, пов’язаними із 

вивчення природи образів природних стихій в контексті художнього твору. Гармонійне 

поєднання усіх цих елементів сприяє цілісному та повному розумінні суті образів води, 

вогню, повітря та землі, їх функцій та значення для розуміння цілісності художнього твору. 

Ключові слова: художні твори, історико-літературні джерела, теоретико-літературні 

джерела,образи стихій природи, хронотоп 

Abstract. The main task of this article is to analyze the main types of educational materials and to 

identify the features of their use during the study of images of natural elements in the lessons of 

Ukrainian literature of 10-11 grades. The author of the article distinguishes three main groups: 

works of art, historical and literary sources and theoretical and literary sources. Works of art are 

the main source in which the images of water, fire, air and earth are realized. Historical and 

literary sources reveal the context in which literary works were written and explain the reasons for 

the emergence of different meanings, which are acquired by images of natural elements in different 

historical periods. Theoretical and literary sources acquaint high school students with the basic 

theoretical concepts related to the study of the natural images in the context of literary works. The 

harmonious combination of all these elements contributes to a holistic and complete understanding 

of the essence of the images of water, fire, air and earth, their functions and significance for 

understanding the integrity of the work of art. 

Key words: works of art, historical and literary sources, theoretical and literary sources, images of 

natural elements, chronotope 
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Сучасний етап розвитку освітнього процесу вимагає впровадження 

значних змін та нововведень. Їх поява обумовлюється появою значної кількості 

наукових досліджень присвячених вивченню процесу сприймання інформації, 

механізмів її засвоєння та пошуку. Сучасна літературна освіта повинна не лише 

давати знання учням, вони повинні отримувати уміння, навички та цінності, які 

допоможуть їм стати здібними людьми та повноцінними представниками 

суспільства. Для досягнення цієї мети старшокласники повинні брати активну 

участь в освітньому процесі та бути ним мотивованими. Різні галузі наукових 

знань намагаються залучити учнів до навчального процесу, адже отримані у 

школі знання матимуть значний вплив на процес їх професійного становлення 

та усе подальше життя. Саме тому особливого значення набуває процес пошуку 

нових освітніх підходів, стратегій та методик, які зможуть пробудити 

мотиваційну сферу старшокласника та викликати інтерес до 

літературознавства, як самостійної освітньої дисципліни.  

Методика вивчення образів стихій природи пропонує нові підходи та 

стратегії, які дозволять по-іншому поглянути на процес вивчення художнього 

твору, розкрити приховані його грані та сприятимуть підвищенню мотиваційної 

сфери учнів. Для досягнення цієї цілі особливого значення набувають різні 

види навчальних матеріалів. Саме з їх допомогою старшокласники зможуть 

поглибити свої знання про образи води, вогню, повітря та землі та переконатися 

у їх важливості для усвідомлення усієї цілісності твору. 

Основной текст. 

Процес вивчення образів стихій природи вимагає залучення різних видів 

навчальних матеріалів з української літератури: 

• художніх творів; 

• історико-літературних джерел, що включають огляди художніх 

періодів, біографій; 

•  теоретико-літературних джерел, які включають літературознавчу 

термінологію, зокрема й про образи стихій природи. 



Художні матеріали (художні твори) є основним джерелом для вивчення 

сутності образів природних стихій, їх функцій та значень. Саме в межах 

художнього твору відбувається реалізація образів води, вогню, повітря та води. 

Вони мають значний вплив на його структурно-змістові елементи: сюжет, 

композицію, хронотоп, образи-персонажі, мову, тематику, проблематику, стиль, 

жанр, світоглядно-філософський задум автора. В учнів повинні сформуватися 

знання про основні теоретичні категорії та поняття, пов’язані з стихійною 

образністю (хронотоп, пейзаж, архетип) та практичні навички декодування 

художнього тексту з їх допомогою. Школярі повинні усвідомити своєрідність 

природи художнього твору та авторський підхід до його сприйняття, розуміння 

та аналізу. Текст не може бути осягнутим прямо та безпосередньо, а вимагає 

глибокого та детального вивчення з метою встановлення каузальних зв’язків та 

їх аналізу з допомогою різних мисленнєвих операцій, зокрема: аналізу, синтезу, 

порівняння, протиставлення, узагальнення. Під час аналізу образів природних 

стихій відбувається формування естетичного смаку та критичного мислення 

учнів, які висловлюють власне ставлення до стихійних першоелементів.    

Художній твір стає площиною, у якій відбувається не просто комунікація 

автора з читачем, а процес обміну філософсько-світоглядних переконань різних 

поколінь, естетичне формування та становлення особистості учня, його смаків, 

поглядів, переконань. Літературний текст володіє значним потенціалом: у 

ньому змодельовані ситуації та обставини, подібні до реальних, у процесі 

аналізу яких особистість старшокласника зазнає внутрішніх змін. Завдяки 

образам води, вогню, повітря та землі художній текст оживає й презентує учням 

багатство свого внутрішнього простору. 

Опрацювання історико-літературного матеріалу покращує розуміння 

художнього твору, адже висвітлює контекст, у якому були написані художні 

твори. Він постає «…як основа літературної освіти, як своєрідний її «хребет» - 

періодизація цієї історії, загальні закономірності розвитку всього літературного 

процесу і кожної доби зокрема, взаємозв’язку літературних течій, шкіл, творчих 

методів» [4, c. 140]. Історична доба, її світогляд та естетика накладають 



значний відбиток на процес написання творів, їх інтерпретацію, потрактування 

естетики та особливостей внутрішньої організації. З’являються нові підходи, 

стратегії та течії в методиці навчання української літератури, які за основу 

обирають різні вектори досліджень з метою розкриття естетичної цінності 

твору, оригінальності та самобутності авторського задуму, світогляду та мови.  

Наша методична стратегія розгляду художнього твору крізь призму стихій 

води, вогню, повітря та землі на уроках української літератури опирається на 

філософсько-естетичні погляди Г. Башляра, Н. Фрая та К. Юнга, тому історико-

літературний матеріал відіграє важливу роль у процесі її практичної реалізації 

та впровадження, адже історія літератури розкриває загальні тенденції розвитку 

української літератури на різних історичних відрізках, вплив філософсько-

естетичних домінант літератури зарубіжжя (Франції, Великої Британій, Росії) 

на світогляд вітчизняних письменників, їх вплив на процес зародження та 

написання твору. Історико-літературні матеріали унаочнюють інтенції, які 

спонукали митця до залучення образів природних першоелементів у загальну  

структуру художнього твору, пояснюють їх філософсько-естетичну цінність, 

позицію у тексті та смислове навантаження. Також вони висвітлюють погляди 

різних генерацій читачів, критиків та літературознавців на розуміння та 

тлумачення зазначених образів. Учні мають змогу простежувати найголовніші 

тенденції їх інтерпретації та з’ясувати причини диференціацій, яких вони 

зазнають у процесі зміни світоглядних домінант соціуму.  

Вивчати історико-літературний контекст впровадження образів 

природних стихій у творах письменників різних епох слід на основі 

застосування принципу ідеаційності та філософсько-історичних засад. 

Ю.І. Бондаренко зауважує, що історична доба впливає не лише на зміст 

художнього твору, але й на його форму, опираючись на принцип естетичного 

історизму [1, с. 191]. Світоглядно-філософський історизм орієнтує «…вчителя 

та учнів на встановлення зв’язку літературних творів не стільки з соціальними 

процесами, явищами, фактами…, скільки зі світоглядно-філософськими 



домінантами, які існували у суспільній свідомості авторського часу і впливали 

на письменника» [1, c. 183].  

Теоретико-літературний навчальний матеріал, який представлений у 

вигляді теоретичних понять, пов’язаних із стихійною образністю: «пейзаж», 

«архетип», образи води, вогню, повітря та землі, відомості про художні тропи, 

деталь та хронотоп. Формування теоретичних можливостей повинно відбувати 

на основі уже відомих учням понять про сюжет, композицію, образи-персонажі, 

підтекст. А. Ситченко зауважує, що теоретико-літературні категорії дають 

можливість «…учням  усвідомити сутність художніх явищ, повніше сприйняти 

духовний світ людства і збагнути провідні сенси життя» [4, с. 145]. Вони 

формують аналітичні навички та естетично-ціннісні орієнтири учнів. 

Формування теоретичних понять про образи природних першоелементів 

відбувається за таким алгоритмом (за О. Бандурою): 

• нагромадження спостереження над певними літературними 

явищами й фактами під час вивчення художніх творів та оглядів 

розвитку словесного мистецтва; 

• пояснення понять, формулювання визначення; 

• збагачення засвоєного поняття новими ознаками й вироблення в 

учнів умінь практично користуватися цими знаннями [2, c. 117]. 

Процес застосування теорії літератури відбувається індуктивним 

шляхом: від дослідження образів стихій природи в тканині художнього твору 

до продукування дефініцій та від поглиблення значень до вироблення 

практичних умінь та навичок у процесі оперування. 

Висновки. Отже, ми можемо виокремити такі основні види  навчальних 

матеріалів: художні, історико-літературні та теоретико-літературні. Кожен із 

них допомагає глибше осягнути суть первообразів води, вогню, повітря та 

землі, їх першовитоки, суть, зв'язок з історичною добою та її світоглядними 

домінантами: художні твори є основним джерелом, у якому реалізуються 

образи природних стихій; історико-літературні матеріали висвітлюють 

контекст, у якому були написані твори; теоретико-літературнй матеріал 



пояснює основну термінологію присвячену  вивченню образів води, вогню, 

повітря та землі.  
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