
 Текстоцентрична та читацькоцентрична парадигма навчання змісту 

зарубіжної літератури 

(методичні рекомендації) 

 

Сучасна освіта перебуває в стані реформування, розвитку й оновлення. 

Модернізація системи освіти супроводжується істотними змінами підходів як 

до здійснення навчального процесу, так і до науково-методичного супроводу 

освітньої діяльності. Це вимагає від органів управління освітою, методичних 

служб, керівництва закладів освіти якісно нової організації роботи, 

перебудови закладів загальної середньої освіти на інноваційну діяльність, 

створення умов для розвитку творчої активності вчителів, постійного пошуку 

нових форм і методів діяльності, ефективних шляхів самореалізації. 

Головна компетентність педагога ХХІ століття – забезпечити навчальне 

середовище, яке сприяє благополуччю кожної дитини і формує її багатий 

духовний світ. Літературознавець О. Білецький наголошував: « … історія 

літератури   не   тільки   історія   письменників,   а  й  історія  читачів»  [1].  

О. Потебня, видатний український філолог, вважав, що « … читач може 

краще за самого письменника осягнути ідею твору, що сила твору не в тому, 

що розповів автор, а в тому, як він діє на читача» [5]. 

Сьогодні на часі новий формат викладання літератури – у центрі уроку 

знаходиться не текст, а учень-читач. Таким чином, на початку ХХІ століття 

текстоцентрична парадигма навчання змісту літератури змінилася на 

читацькоцентричну. 

Сьогодні формування учня-читача має здійснюватися в єдиній системі 

використання різноманітних методів, прийомів і видів навчальної діяльності, 

де діалогічні форми організації навчальної діяльності мають стати 

пріоритетними в системі розвитку читацької культури особистості. Для 

поглиблення читацької культури школярів необхідно індивідуалізувати 

процес навчання, ураховувати первісні читацькі враження, «читацьке право» 

учнів на своє ставлення до прочитаного. 

Метою читання має бути особистісне сприйняття літературного тексту, 

що виявляється в здатності висловитися про прочитане. 

У першу чергу на заняттях із зарубіжної літератури, варто розвивати 

читацькі компетенції учнів засобами навчального діалогу. Саме діалог 

становить основу мислення дитини, пізнання світу і культури. Під час 

діалогу учні вчаться творчо мислити, робити власні висновки, не 

повторювати застарілий теоретичний матеріал, набувати життєвої 

компетентності. 

Доречно звернути увагу на аспекти взаємодії читача з текстом, 

запропоновані російським дослідником І.Єсауловим: 

• об’єктно-об’єктний (коли найвищим авторитетом для читача є сфера 

«чужого» (авторського), тобто власна особистісна позиція читача 

підпорядковується волі автора); 

• суб’єктно-об’єктний (найвищим авторитетом для читача є його власна 

позиція, авторська думка при цьому часто ігнорується); 



• суб’єктно-суб’єктний (тут можливий «діалог згоди»), коли відбувається 

справжня духовна зустріч автора й читача [2].   

Учні-читачі прагнуть самостійно формувати читацькі враження, не 

спираючись на авторитети минулого, надають перевагу дискусійним формам, 

де активну участь бере учитель, хочуть відстоювати власну точку зору.  Іноді 

висновки, які роблять учні, не співпадають із думкою вчителя. Тоді вчителеві 

потрібно проявити найвищий рівень педагогічної майстерності, щоб 

прийняти читацьку позицію учнів.  

Сьогодні існують і активно розвиваються різні концепції щодо 

проблеми читання. На погляд О.О. Ісаєвої, доктора педагогічних наук, 

професора, доцільно  виокремити такі положення сучасної літературознавчої 

науки: 

– читання – це творча діяльність, а читач – активний учасник 

літературного процесу;  

– процес художньої взаємодії автора та читача носить діалогічний 

характер, отже, читач – це і суб’єкт діалогічних стосунків, і об’єкт 

впливу з боку автора та його твору;  

– художнє сприйняття має продуктивний характер, читацька рецепція 

здатна збагачувати літературний твір, адже художній текст має 

«стільки змістів, скільки читачів цього твору» [4].   

Працюючи над аналізом художнього тексту, учневі-читачу потрібно 

навчитися: 

– знайти потрібну інформацію; 

– виокремити смисли із прочитаного; 

– зіставити цю інформацію зі вже отриманими знаннями; 

– порівняти прочитане з власними уявленнями про оточуючу дійсність; 

– зробити висновки щодо отриманих нових відомостей; 

– дати власну оцінку, вміти аргументувати свою позицію конкретними  

        прикладами; 

– вести діалог і полілог про прочитане з різними його суб’єктами 

(автором, твором, перекладачем, літературним персонажем, іншими 

читачами); 

– вибудовувати власні судження [3]. 

Серед форм роботи, які, можуть бути ефективними для реалізації 

поставлених завдань, можна використати такі як аналітичне читання тексту, 

бесіда за герменевтичними питаннями, робота над проблемним питанням, з 

художньою деталлю (елементи психологічного аналізу), епіграфом до уроку, 

аналіз художніх світів, створення електронних презентацій, складання  

порівняльних таблиць, опорних схем-асоціацій тощо. 

Таким чином, саме читацькоцентрична парадигма, а не 

текстоцентрична, має стати пріоритетною під час вивчення літературних 

курсів у школі [4]. 

 

 

 



Таблиця порівняння запитань вивчення змісту художніх творів 

Текстоцентричні 

запитання 

Читацькоцентричні 

запитання 

Біблійна оповідь про Всесвітній потоп 

1. Що стало причиною Всесвітнього 

потопу? 

1. Як ви зрозуміли, чому Господь вирішив 

накласти на людей всесвітній потоп? 

2. Хто зміг врятуватися від кари 

Божої? 

2. Чому саме голубка стала носієм доброї звістки? 

У чому, на вашу думку, її символічне значення? 

3. Звідки Ноєві стало відомо про 

припинення стихійного лиха? 

3. Як ви вважаєте, чому Господь постановив 

більше ніколи не карати людського роду потопом? 

4. Що заважало людям прислухатися 

до голосу Творця? 

4. Як ви розумієте вислів «тавро первородного 

гріха»? 

5. В яких інших міфологіях народів 

світу ми зустрічаємо мотив 

Всесвітнього потопу? 

5. Враховуючи ваш життєвий досвід, як ви 

вважаєте, чи є важливою для людства сьогодні 

проблема гріховності? 

Біблія 

1. Про що розповідається у міфах, які 

ви читали?  

1. Які міфологічні образи й сюжети вам 

найбільше запам’яталися?  

2. Хто такі Каїн і Авель? Перекажіть 

сюжет про Каїна і Авеля. 

2. Поміркуйте, у чому символічний смисл історії 

про Авеля й Каїна. 

3. Визначте,  з яких повчань 

Проповіді на горі постали афоризми. 

Поясніть їхнє значення. 

3. Визначте, з яких повчань Проповіді на горі 

постали афоризми. Які з них як орієнтири по 

життю ви обрали б для себе? Прокоментуйте 

позиції. 

4. Поясніть рядки притчі: «Дивились 

вони і не бачили, слухали і не 

розуміли» 

4. Поясніть рядки притчі: «Дивились вони і не 

бачили, слухали і не розуміли». Чи буває з вами 

таке? 

5. Підготуйте повідомлення 

(презентацію) про біблійну легенду. 

5. Підготуйте повідомлення (презентацію) про 

біблійну легенду, яка найбільше вразила вашу 

уяву. Поділіться враженнями з інтернет- 

спільнотою. 

Ф. Петрарка Сонет № 61  «Благословенні будьте, день і рік..» 

1. Визначте провідний настрій вірша. 

Знайдіть текстові підтвердження. 

1. Прочитати сонет під музику. Передати свої 

враження від прочитаного. 

2.Про що йдеться в сонеті? 2. Про що ми можемо поговорити? Як вам 

допомагає робити висновки образ Амура? 

3. Знайдіть у тексті сонета художні 

позиції, що характеризують стан 

ліричного героя та особливості його 

душевних переживань? 

3. Чи може біль серця бути солодким? 

Аргументуйте свої висновки. 

4. Які деталі створюють образ 

ліричної героїні сонета?  

4. Чому герой сонета вимовляє ім’я «моєї донни» 

пошепки? 

5. Як ви гадаєте, чи можна вважати 

зміст цього сонета оптимістичним? 

5. Які думки викликає у вас сонет? Що вам 

сподобалось , а що ні? 

Лірика Сапфо «До Афродіти» 

1. До кого звертається лірична 

героїня Сапфо у своєму вірші? 

1.Чому, на вашу думку, лірична героїня Сапфо 

звертається саме до Афродіти? 

2. Який існує зв’язок між богинею та 

земною жінкою? 

2. Як ви гадаєте, навіщо Афродіта допомагає 

Сапфо? 



3. У чому сутність мук головної 

героїні вірша? 

3. Чому, на ваш погляд, головна героїня 

знаходиться у стані душевних мук? 

4. До кого звернена увага 

«богорівного» чоловіка? 

4. Як ви зрозуміли, чому щастя богорівного 

чоловіка протиставлено ліричній героїні вірша? 

5. Доведіть, що у віршах Сапфо 

наявне синтетичне поєднання поезії 

та музики. 

5. Як ви вважаєте, навіщо Сапфо в своїй ліриці 

використовує прийом синтетичного поєднання 

поезії та музики? 

Сервантес  «Дон Кіхот» 

1. Прочитайте XV-XX розділи 

роману. Про що в них 

розповідається? 

1. Які фрагменти найбільше привернули увагу, 

чим? Що сподобалося, а що – ні? 

 2. Читаючи епізоди, про що 

дізналися? 

2. Які важливі, на ваш погляд, думки мають місце 

у вказаних епізодах? У чому їх актуальність?  

3. Прослідкуйте, де більше комічних 

сцен: на початку чи наприкінці 

роману? 

3. Читаючи які епізоди, ви сміялися найбільше? 

Чому? 

4. Випишіть цитати з тексту про 

цінні якості Дон Кіхота. 

4. Доведіть, спираючись на текст, що Дон Кіхот 

цінний для людей нового часу величчю своїх 

ідей. 

5. Якими зобразили Дон Кіхота і 

Санчо Пансу П. Пікассо, Г. Доре, О. 

Дом’є, С. Бродський?  

5. Поміркуйте, який бік сутності головних героїв 

роману Сервантеса вдалося розкрити кожному з 

художників? 

Лі Бо  «Печаль на яшмовому ганку» 

1. Яким настроєм проникнутий 

вірш? 

1. Чи дійсно текст вірша відповідає його назві - 

«Печаль на яшмовому ганку»? Знайдіть приклади 

олюднення природи у вірші.  

2. Про що йдеться у вірші? Зверніть 

увагу на назву поезії. 

2. Як ви гадаєте, чому вірш має таку назву? До 

якого із світів належить образ печалі?  

3. Які епітети використовує автор, які 

метафори? 

 3. Які засоби виразності підсилюють смуток? 

4. Яка основна філософська думка 

вірша? 

 4. Передайте в малюнку картину зовнішнього 

споглядання   і картину з вікна. 

5. Що ви знаєте (читали) про 

традицію печалей у китайській 

поезії? 

5. З чим пов’язана печаль у вірші Лі Бо «Печаль 

на яшмовому ганку»? 

Вільям Шекспір  «Ромео і Джульєтта» (сцена 1 і 2) 

1. Хто з закоханих першим 

з’являється на сторінках п’єси? За 

яких обставин? 

1. Який, на вашу думку, спосіб вирішення 

конфлікту ворожнечі між Монтеккі та Капулетті 

пропонує автор у сцені 1? У чому її сенс? 

2. Чи помічають рідні дивну 

поведінку Ромео? Кому він розкриває 

свою таємницю? 

2. Як ви вважаєте, чому Ромео не розкриває 

батькові причин свого суму та страждань? 

3. Що ви дізнались про Джульєтту та 

долю жінки взагалі у середньовічній 

Вероні? 

3. Якою ви бачите Джульєтту зі слів Ромео? Чому 

саме так він характеризує свою кохану? 

4. Чи є у читача (глядача) 

впевненість у тому, що кохання 

Ромео і Джульєтти справжнє? 

4. Як ви гадаєте, чому читач (глядач) до кінця не 

впевнений у щирості кохання Ромео і Джульєтти? 

5. Чи думає Джульєтта про любов? 5. Як вам здається, чому ж мамка ближче, ніж 

мати, до Джульєтти? 
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Антуан де Сент-Екзюпері  « Маленький принц» 

1. Визначте, чим саме вас вразила 

казка Сент-Екзюпері. 

1.  Які емоції викликав у вас «Маленький 

принц»? З чого саме ви хотіли б почати розмову? 

2. На якій планеті й чому захотів 

залишитися Маленький принц? 

2 . Маленький принц обрав планету, на якій 

захотів залишитися , а яка планета вам до душі, 

яку  обрали б ви і за якими критеріями? 

3. Розкрийте символічний смисл 

інших образів казки: Троянди, Лиса, 

Змії. 

3. Які секрети життєвої мудрості відкрили 

Маленькому принцу Троянда, Лис, Змія? Обери 

найважливіші для себе, поділись своїми 

міркуваннями. 

4. Намалювати  ілюстрацію до твору. 4. Намалюйте скрайбінг за сюжетом казки. 

Обґрунтуйте ваш вибір епізодів твору. 

5.Письмова робота «Образ 

Маленького принца».  

5. Творча робота: «Читати не можна дивитися». 

Порівняти кінофільм (фрагмент) та літературне 

джерело. 

Річард Бах «Чайка на ім’я  Джонатан Лівінгстон» 

1. Схарактеризуйте світ Зграї у творі. 1. Поясніть, які риси світу Зграї вас найбільше 

вражають і чому? 

2. Порівняйте світ Зграї зі світом 

Джонатана Лівінгстона та його учнів. 

3. Порівняйте світ Зграї зі світом Джонатана 

Лівінгстона та його учнів.  Які риси 

гуманістичної психології близькі вам? 

3. Досить часто у творі повторюється 

слово свобода: 

«свобода  вибору», «свобода 

творчості»…. Прокоментуйте. 

4. Чи тотожне ваше розуміння понять «свобода 

вибору», «свобода творчості» із тими 

тлумаченнями, яку у своєму тексті подає Річард 

Бах? 

4. Виписати основні правила, яких 

навчає Джонатан своїх учнів. 

5. Скласти фанфік на одну з тем: «Відчуй крила», 

«Вони вийшли за межі буденності» 

5. Перегляньте художній фільм за 

твором. Напишіть відгук. 

6. Перегляньте художній фільм за твором. Річард 

Бах не змирився з тим, що режисери внесли зміни 

до сценарію. Як ви думаєте, чому? Чи прийнятні 

вони для вас? 

http://ozonlit.in.ua/chytatskotsentrychna-paradygma-vyvchenn/
http://ozonlit.in.ua/chytatskotsentrychna-paradygma-vyvchenn/
http://svitlit.ippo.kubg.edu.ua/?page_id=1075
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