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Анотація. У статті розглядаються особливості застосування прийомів, методів та 

стратегій вивчення образів стихій природи на уроках української літератури учнями 

старшої школи. Запропоновані методи дають можливість учням краще осягнути значення 

та функції образів води, вогню, повітря та землі. Автор статті пропонує застосовувати 

різні види методів: традиційні (розповідь, пояснення, бесіда), інноваційні (проблемне 

навчання, особистісно орієнтовне навчання) та творчі (дослідницький метод, самостійна 

робота). Використання таких методів дозволяє сформувати в учнів як спеціальні уміння, 

так і покращить навички цілісного аналізу твору у єдності змісту та форми. 

Ключові слова: метод, підхід, образи стихій природи, композиція, архетип, підтекст 

Abstract. The article deals with the peculiarities of the application of techniques, methods and 

strategies for studying the images of the natural elements during the lessons of Ukrainian literature 

by high school students. The proposed methods allow students to understand the meaning and 

function of images of water, fire, air and earth better. The author of the article proposes to use 

different types of methods: traditional (storytelling, explanation, conversation), innovative 

(problem-based learning, personality-oriented learning) and creative (research method, 

independent work). The use of such methods will develop students' special skills and improve the 

skills of holistic analysis of the work in the unity of content and form 
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Вступ.  

Сприйняття літературного твору учнем є  творчим процесом, під час якого 

відбувається діалог між особистістю дитини та художнім текстом, саме у ньому 

старшокласник знаходить відповіді на актуальні для нього запитання та 

відповіді. Велика кількість творів з української літератури містять твори, у яких 

присутні образи води, вогню, повітря та землі («Тіні забутих предків» 

М. Коцюбинського, «Лісова пісня» Лесі Українки, «Зачарована Десна» 

О. Довженка, «Земля» О. Кобилянської). Вони є не просто тлом чи фоном, на 



якому відбуваються основні події твору, а мають значний вплив на різні 

стриктурні рівні літературного тексту: композицію, образи персонажі, 

проблематику, конфлікт. Для того, щоб старшокласники зрозуміли їх значення 

для побудови усієї цілісності художнього твору, його підтекст та розкриття 

авторської картини, представленої у тексті, необхідно розробити чітку 

послідовність практичних дій та кроків, які б сприяли  реалізації цього 

завдання.  

Основной текст. 

Методика вивчення образів стихій природи у старших класах ґрунтується 

на застосуванні оптимальних та продуктивних методів, прийомів та стратегій 

взаємодій учителя та учнів на уроці української літератури, які сприятимуть 

впровадженню запропонованих підходів та шляхів аналізу: традиційні методи 

– словесні (розповідь, пояснення, бесіда: репродуктивна та евристична), наочні 

(ілюстрація, самостійне спостереження, презентація, використання фрагментів 

фільмів), наукові (індукція, дедукція, синтез, аналіз: встановлення ролі образів 

стихій природи на окремі структурні рівні твору та на цілісність усього тексту), 

методи усного та письмового контролю (індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, контрольні письмові роботи), метод творчого читання (читання під 

музику,  індивідуальне чи самостійне читання, читання в ролях, читання 

напам’ять, коментоване читання, виразне, вибіркове, повільне, повторне), 

частково-пошуковий або евристичний методи (бесіда за заздалегідь 

визначеними питаннями, «вільна бесіда», диспут, дискусія, проблемні 

запитання, дослідження фрагментів текстів), методи стимулювання інтересу 

(навчальні дискусії, створення ситуацій емоційно-моральних переживань, 

створення ситуацій новизни та підвищення інтересу). 

Вивчаючи повість «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського 

старшокласникам можна запропонувати таке творче завдання:  

• Чи мають вплив образи води, вогню, повітря та землі на організацію 

часу та простору у повісті «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського? 

Підтвердити свої слова цитатами з твору. 



• Чи зазнає якихось трансформацій часо-простір цього твору після 

усунення таких образів як ватра, Черемош та полонина?  

У процесі опрацювання образів стихій природи на уроках української 

літератури, крім традиційних методів та підходів, залучаються також творчий 

потенціал інноваційних технологій та стратегій: інтерактивного навчання 

(«Мета план», «Мозковий штурм», «Пошук інформації», «Мікрофон», «Займи 

позицію» «Навчаючись-вчуся»), проектного навчання (творчі проекти, 

дослідницькі проекти, інформаційні проекти, практико-орієнтовані проекти), 

критичного мислення (стратегія «Кубування», стратегія «Есе», стратегія 

«Дискусія», «Метод прес»), проблемного навчання (проблемні ситуації, 

запитання та бесіди), особистісно орієнтованого навчання (навчальна дискусія, 

робота в групах, ігри), інформаційно-комп’ютерні  (комп’ютерні проекти, 

мультимедійні презентації, перегляд екранізацій, прослуховування аудіо 

записів, використання Інтернет-ресурсів, електронних словників, довідників, 

віртуальні екскурсії, електронні підручники, статистичні та динамічні таблиці, 

тестові завдання). 

Так, вивчаючи драму-феєрію «Лісова пісня» Лесі Українки 

старшокласникам учитель може запропонувати такий науковий матеріал для 

виконання проблемного завдання:  

«…древня натурфілософська мова чотирьох стихій – це не просто 

класифікація всіх явищ буття в комплексі «земля – вода – повітря – вогонь». Це 

одночасно і символи, і поетичні образи, що виражають специфічний стан душі, 

особливості сприйняття нею реальності… 

Символи стихій – це первинна мова, якою говорить саме буття – чи то в 

природі, чи то в людині. І оскільки ця мова стихій-символів вказує на головне, 

спільне, незмінне в екзистенційно плинному часі всіх країн та народів, то вона є 

зрозумілою і для велично мудрих еллінських натурфілософів, і для вишуканих 

індійських знавців Упанішад, і для копітких теологів всіх релігій та конфесій, і 

для замріяних митців різних шкіл та напрямків, і для сучасних позитивістські 

налаштованим науковців та філософів науки» [4, c. 169]. 



1. Прокоментуйте цитату. Як ви її розумієте? 

2. Чи має зв'язок зазначена цитата із драмою-феєрією «Лісова пісня» Лесі 

Українки? Якщо так, то поясність його? 

3. Які образи природних стихій (води, вогню, повітря, землі) наявні в 

тексті? Опишіть, яким чином вони зображені в часі й просторі літературного 

твору. 

Ефективним методом для вивчення образів природних першоелементів є 

дослідницький метод та самостійна робота учнів, які дають широкі можливості 

для виконання різноманітних завдань пошукового характеру із залученням 

філософських роздумів учнів на ті чи інші літературознавчі проблеми. Завдяки 

дослідницькій діяльності у старшокласника виробляється свій власний погляд 

на світ та життя, створюються невимушена атмосфера пошуку та зацікавленості 

українською літературою як мистецтвом слова. Самостійна робота вимагає від 

учня виявлення читацького інтересу та виконання пошукових завдань у канві 

художнього тексту (пошук образів води, вогню, повітря та землі), аналізу 

образів природних стихій, їх порівняння, знаходження причинно-наслідкових 

зв’язків, які існують між ними та різними шарами твору (образним, мовним, 

сюжетним), знаходження головних проблеми тексту та пропонування шляхів їх 

вирішення, структурування інформації про образи природних першоелементів, 

моделювання (створення схем та таблиць), здійснення аналітико-

інтерпритаційної діяльності (порівняння різних форм реалізації образів води, 

вогню, повітря та землі у різних творах одного й того ж автора чи історичного 

періоду, розкриття підтексту та авторського задуму з допомогою заявлених 

образних утворень).  

Результати дослідницько-пошукової та самостійної роботи можуть бути 

представлені під час проведення олімпіад, творчих конкурсів, тижнів 

української літератури, літературних вечорів, свят, ігор та турнірів. 

Методика вивчення образів стихій природи ґрунтується на колективних, 

групових, індивідуальних та індивідуально-групових формах організації 

дослідницько-експериментальної роботи. Їх вибір залежить від індивідуально-



психологічних особливостей класного колективу учнів, рівня їх підготовки в 

оволодінні навчальним матеріалом, гнучкості та мобільності школярів під час 

засвоєння нової інформації, підбору навчального матеріалу, використаних 

методів, підходів, засобів та стратегій. 

Висновки. Отже, запропоновані форми та методи аналізу образів природних 

стихій допоможуть сформувати в учнів як спеціальні уміння (знаходити образи 

води, вогню, повітря та землі в художніх творах, встановлювати зв’язки, які 

існують між ними та образами персонажами, сюжетом, особливістю 

розгортання композиції та вирішення конфлікту), так і покращать навички 

цілісного сприймання та розуміння твору у єдності його змісту та форми, 

здатність проникати у найпотаємніші його рівні та розкривати приховані сенси. 
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