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ВСТУП 

 

 

У широкому спектрі наукових відділень і секцій Малої академії наук 
України яскраво вирізняється секція літературної творчості. Літературно 
обдаровані учні – це талановиті діти із особливими творчими можливостями та 
інтелектуальним потенціалом. За результатами досліджень з проблем розвитку 
літературно-творчих здібностей обдарованої особистості з’ясовано, що такі 
учні здатні чуйно сприймати та тонко розуміти прекрасне у мистецтві й 
дійсності та майстерно передавати його за допомогою слова, схильні до 
накопичення знань у галузі літературознавства і мовознавства та мають потребу 
у власному творчому самовираженні. 

Головним завданням педагогів у роботі з творчо обдарованими дітьми є 
пошук оптимальних методів і прийомів активізації їх образного мислення, 
зокрема засобами художньої літератури, розробка системи творчих вправ і 
завдань; формування у їхній свідомості прагнення до успішної самореалізації. 
Важливе значення у формуванні досвіду образного мислення школярів 
дослідники відводять розвитку мовлення, читацькому сприйманню, ігровим 
ситуаціям. Літературна обдарованість за своєю природою є потенційною, тому 
потребує безперервного включення особистості в творчий процес. Ефективним 
видом роботи з юними талантами є організація зустрічей з митцями, 
письменниками рідного краю. 

У майбутньому літературно обдаровані діти – це письменники, літературні 
критики, спеціалісти у галузі філології, науковці. Це наша інтелектуальна 
творча еліта, яка впливатиме на культурний розвиток суспільства, визначатиме 
його орієнтацію на моральні й духовні цінності. 

У навчально-методичному збірнику «Обдаровані літературною творчістю» 
подано методичні матеріали для проведення занять літературного гуртка, 
розроблені Шинкаренко Тетяною Миколаївною, вчителем української мови та 
літератури Руденківської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 
Новосанжарської районної ради Полтавської області, яка успішно представила 
свій досвід роботи на Всеукраїнському конкурсі науково-методичних розробок 
з дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти суспільно-
гуманітарного профілю. Автором укладено навчальну програму літературного 
гуртка, методичні рекомендації щодо проведення практичних занять і зошит 
для практичних робіт з окремих тем. 

Видання буде корисним педагогічним працівникам навчальних закладів 
системи МАН України, вчителям, науковим керівникам, які працюють з 
літературно обдарованими дітьми. 

 

О. Лісовий,  

директор Національного центру  

«Мала академія наук України» 
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ПРОГРАМА 

ЛІТЕРАТУРНОГО ГУРТКА 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Художня література – це чарівний світ мистецтва слова, який створює нову 
художню реальність за законами краси, передає загальнолюдські й національні 
цінності від покоління до покоління. 

Програма літературного гуртка спрямована на формування в учнів 
образного мислення, засвоєння норм грамотності та культури мовлення й 
письма, збагачення внутрішнього світу школярів, розвиток інтелекту, 
естетичного смаку, уяви, фантазії, творчих здібностей, природних задатків, 
загальнонавчальних умінь і навичок. 

Метою програми є формування компетентностей особистості в процесі 
творчої і науково-дослідницької діяльності учнів у галузі літератури: 

• пізнавальної: засвоєння термінологічного апарату; поглиблення 
теоретико-літературознавчих знань; формування стійкого інтересу до 
літературного процесу; 

• практичної: оволодіння творчою майстерністю; формування вміння вести 
спостереження над композицією і сюжетом, мовою та особливостями 
віршування, написання творів різних жанрів, навчання елементів версифікації 
та редагування власних текстів; вироблення навичок самостійної літературної 
роботи; 

• творчої: розвиток усного і писемного мовлення, асоціативного, 
образного мислення, творчих здібностей; формування потреби читання 
художніх творів, творчої самореалізації; 

• соціальної: розвиток мовної культури, комунікативних якостей; 
формування світоглядних і загальнолюдських ціннісних орієнтирів, позитивних 
якостей емоційно-вольової сфери. 

Слухачами гуртка є учні 9–11-х класів. 
Програму розраховано на 1 рік навчання. На опрацювання навчального 

матеріалу відводиться 70 год (2 год на тиждень). Програма передбачає поділ на 
теоретичні (32 год) та практичні (38 год) заняття, екскурсії, творчі зустрічі. 

Програма курсу передбачає поєднання таких теоретичних і практичних 
форм організації занять із учнями: 

• лекційно-семінарські, під час яких учні знайомляться з кращими творами 
української та світової літератури, розкривають чарівний світ художнього 
слова, вчаться науково трактувати літературні поняття; 

• практичні: робота зі словником літературознавчих термінів, 
індивідуальна творча робота (доопрацювання, складання, редагування, 
обговорення власних творів), випуск шкільної літературної преси, проведення 
літературно-мистецьких заходів, екскурсії, участь у творчих конкурсах; 

• звітні літературні заходи. 
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Програма гуртка є логічним і закономірним продовженням тематично-
жанрового, художньо-естетичного, літературознавчого принципів програми з 
української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах, що дає змогу 
дотримуватися послідовності, наступності й безперервності змісту літературної 
освіти. 

Кожна тема містить вивчення теоретичного матеріалу та виконання 
практичних робіт. Для практичних робіт розроблений зошит із завданнями з 
літературної творчості, які можна виконувати на заняттях або вдома. 

У програмі зазначено приблизну тематику творчих зустрічей, екскурсій. 
Зважаючи на регіональне розміщення школи вчитель має право змінювати 
окремі теми. 

Вивчення курсу можна завершити звітними літературними заходами: 
літературними читаннями, літературно-мистецькими дійствами, випуском 
шкільної літературної газети, підготовкою матеріалів для шкільного 
літературного альманаху. 

Програму спрямовано на творчу працю учня, його самореалізацію в 
літературній творчості. 

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни й 
доповнення до змісту програми з огляду на підготовку учнів, їхні інтереси й 
уподобання. 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Кількість годин 

усього теоретичні практичні 

1 Вступне заняття 2 1 1 

2 Теорія літератури. Версифікація 23 11 12 

3 Теорія літератури. Тропи 5 2 3 

4 Теорія літератури. Поетичний 
синтаксис 

19 9 10 

5 Фольклорні жанри 11 5 6 

6 Підготовка до літературних 
конкурсів 

6 2 4 

7 Звітні літературні заходи 4 – 4 

8 Підсумкове заняття 2 1 1  

Разом 72 31 41 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
 

1. Вступне заняття (2 год) 

 

Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Організаційні питання. 
Література як мистецтво слова. 

Практична робота. Визначення читацьких інтересів (анкетування). 
Тестування на літературні здібності. 
 

2. Теорія літератури. Версифікація (23 год) 

 
Ознайомлення з творчістю гуртківців. Гумореска, усмішка. Підготовка до 

конкурсу юних гумористів «Посміхнемось щиро Остапу Вишні». Літературно-
мистецькі новини. Робота над власним стилем. Сила слова. Слово, що хвилює. 
Культ слова. Творча уява. 

Талант і вміння спостерігати. «Із вами, люди, я живий, із вами, люди, я 
щасливий...» (Творчість Якова Кухаренка). Прозове та поетичне мовлення. 

Види стоп. Акровірш. «Писати, як живеш, і жити, як пишеш…» (Творчість 
Б. Олійника). Композиція художнього твору. Художній переклад. 

Записник. Систематизація матеріалів. Художній образ. Зміст твору. 
Авторське право, інтелектуальна власність, плагіат. 

Практична робота. Виконання творчого завдання: написання усмішок. 
Робота з текстом. 
Заняття на природі «Я малюю осінь». 
Літературно-музичне свято «Осіння елегія». 
Виконання творчого завдання з теорії літератури: роль художніх образів у 

художньому тексті. 
Виконання творчого завдання: написання оповідання, побудова якого 

відповідала б схемі: розповідь – пейзаж – розповідь – портрет – розповідь. 
Виконання творчого завдання: написання оповідання, побудова якого 

відповідала б схемі: розповідь – екстер’єр – інтер’єр – розповідь – портрет – 
розповідь. 

Виконання творчого завдання: написання акровірша. 
Аналіз художнього тексту. 
Словничок – підказка. 
Виконання творчого завдання: написання творів про зиму-чародійку. 
Творча зустріч із поетами Новосанжарщини. 
Екскурсія до Музею Б. С. Олійника. 

 
3. Теорія літератури. Тропи (5 год) 

 

Тропи, їх види. Епітети, порівняння, метафори. Римування. 
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Практична робота. Виконання творчого завдання: опис зимового ранку з 
використанням епітетів, порівнянь, метафор. 

Виконання творчого завдання: опис зимового лісу із використанням 
гіпербол, літоти, метонімії. 
 

4. Теорія літератури. Поетичний синтаксис (19 год) 

 

Інверсія. Оксиморон. Літературно-мистецькі новини. Класичний 
(традиційний) вірш. Білий вірш. Верлібр. Особливості неточної рими, довжина 
рядка у верлібрі. 

Літературно-художній образ. Символ. Алегорія. Підтекст. 
Засоби контекстуально-синонімічного увиразнення мовлення: метонімія, 

синекдоха, літота, антитеза, інверсія, гіпербола, тавтологія. 
Художня деталь. Особливості творення слухових, нюхових і дотикових 

образів. Сонет (катрен, терцет, п’ятистопний ямб). 
Щоденник. Жанрова специфіка щоденника. 
Література рідного краю. 
Практична робота. Екскурсія на природу: підготовка до художнього 

опису зимового пейзажу. 
Конкурс виразного читання верлібрів. 
Практикум «Естетичне сприймання та образне відтворення». 
Свято «Стрітення Господнє». 
Оформлення газети, альбому, підготовка літературної сторінки для 

місцевої преси. 
Виконання творчого завдання: написання віршів на конкурс «Зима-

чародійка». 
Оформлення літературної газети до Шевченківських днів. 
Виконання творчого завдання: написання сонетів. 
Творча зустріч із літераторами Новосанжарщини. 

 
5. Фольклорні жанри (11 год) 

 
Байка (алегорія, мораль, особливості способів римування тощо). 
Літературно-мистецькі новини: творчість байкарів Новосанжарщини. 
Казка (казки народні, авторські; казки про тварин, фантастично-героїчні, 

соціально-побутові). Улюблені казки студійців. 
Легенда. Притча. 
Практична робота. Виконання творчого завдання: написання байки. 
Виконання творчого завдання: написання творів з елементами гумору та 

сатири. 
Літературна вікторина. 
Літературно-мистецькі новини учнів – членів гуртка: виразне читання 

творів. 
Свято «Мама, любов і весна». 
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Виконання творчого завдання: написання казок. 
Творча зустріч із письменниками рідного краю. 

 
6. Підготовка до літературних конкурсів (6 год) 

 

Загальні правила оформлення матеріалів для участі в літературних 
конкурсах. 

Вимоги до оформлення творчих робіт. 
Основи ведення дискусії. 
Практична робота. Оформлення творчих робіт згідно з вимогами. 
Підготовка мультимедійної презентації. 
Виступ перед захистом. 
Аналіз виступів. 

 
7. Звітні літературні заходи (4 год) 

 

Практична робота. Літературне свято для батьків, учнів, учителів, 
громадськості. 

Оформлення шкільної літературної газети. 
Підготовка матеріалів для шкільного літературного альманаху. 

 
8. Підсумкове заняття (2 год) 

 

Підбиття підсумків роботи гуртка протягом року.  
Поради й рекомендації щодо подальшої творчої діяльності. 
 
 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
Учні мають знати: 

• зміст основних понять із теорії літературознавства: «художня література 
як мистецтво слова», «акровірш», «художній образ у літературі», «тема та ідея 
художнього твору», «сюжет і композиція художнього твору», «основи 
віршування», «пейзаж», «портрет», «художній переклад», «стопи», «тропи», 
«поетичний синтаксис», «інверсія», «оксиморон», «білий вірш», «верлібр», 
«символ», «алегорія», «підтекст», «засоби контекстуально-синонімічного 
увиразнення мовлення», «мораль», «казка», «байка», «притча», «гумор», 
«сатира», «сонет»; 

• основи творчої діяльності; 
• правила оформлення результатів творчої роботи; 
• правила культури мовлення, діалогу, поведінки під час виступу, ведення 

дискусії. 
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Учні мають уміти: 

• вдумливо читати літературні твори; 
• аналізувати твір, обґрунтовуючи власну оцінку; 
• систематизувати зібрані матеріали; 
• удосконалювати власну творчу майстерність; 
• удосконалювати власний стиль письма; 
• редагувати творчі роботи; 
• виконувати творчі завдання щодо написання творів різних жанрів; 
• створювати неповторний художній образ або картину життя; 
• оформлювати творчий доробок для участі в літературних конкурсах, у 

Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів – членів 
МАН України (секція «Літературна творчість»). 

 
 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 
ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЛІТЕРАТУРНОГО ГУРТКА 

 

Обладнання Кількість, шт. 

Персональний комп’ютер За потребою 

Мультимедійний проектор 1 

Інтерактивна дошка 1 

Принтер 1 

Сканер 1 

USB-флеш-накопичувач За потребою 

Канцелярське приладдя 

Ватман формату А-1 За потребою 

Папір друкарський За потребою 

Ручки кулькові За потребою 

Папки За потребою 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ЛІТЕРАТУРНОГО ГУРТКА 

 
 

Заняття 1 
 

Тема. Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Організаційні 
питання. Література як мистецтво слова. 

Мета: організувати колектив у творчу групу; повторити відомості про 
літературу як мистецтво слова, сприяти всебічному розвитку дітей, 
зацікавлених літературною творчістю; виховувати повагу, любов до рідного 
слова. 

Обладнання: робочий зошит, зошит для практичних робіт на заняттях 
літературного гуртка, бланки з анкетою. 
 

Хід заняття 
 

Організаційний момент. 

Круглий стіл: кожен з учасників літературної студії розповідає про себе, 
про літературні смаки, побажання, бачення своєї подальшої роботи в гуртку, 
пропозиції. 

 

Слово вчителя. 
Література – це мистецтво слова, яке в художній формі відображає життя. 

Головним предметом зображення в літературі є людина, її життя, думки, 
переживання, взаємозв’язки з природою й суспільством. Вона пов’язана з 
іншими видами мистецтва, але вирізняється серед них своєю універсальністю. 
Слово «література» походить від латинського слова litera. У давні часи 
літературою називали все написане чи надруковане на папері. З ХV–ХVІ ст. 
слово «література» набуло точнішого значення: почали розрізняти художню 
літературу (красне письменство), наукову, публіцистичну тощо. 

У літературній творчості важливе значення має слово. Слово – це 
найголовніший виразник нашої свідомості, поглядів, переживань. 

У своєму творі письменник не просто копіює життєві явища. Відбираючи з 
життя найбільш характерне, митець за допомогою творчої фантазії втілює його 
в одному персонажі й створює неповторний художній образ або картину життя, 
якої не було в дійсності і яка вже стає надбанням літератури. Автор має право 
на фантазію, вимисел. 

Бесіда.  

Художня література є одним із видів мистецтва. 
– Які інші види мистецтва вам відомі? 
– Яка їх специфіка? 
– Яке значення в літературній творчості має слово? 
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Практична робота (виконується в зошиті). 
 

Слово вчителя про девіз літературної студії. 

Деві́з (від народнолатинського dīvīsa – розпізнавальний знак, пов’язаного з 
лат. Dīvido – розподіляю; відрізняю), також гасло – у геральдиці гербова фігура 
або вислів на гербі. 

Девіз – це: 
 короткий вислів, що, як правило, пояснював зміст герба; 
 стисле формулювання провідної ідеї, програми дій. Правило, заповідь; 
 вислів або слово, що є псевдонімом автора якоїсь роботи, проекту чи 

твору, що розглядається на закритому конкурсі; 
 слово або вираз, яке характеризує певні почуття або кодекс поведінки. 
 
Практична робота (виконується в зошиті). 
 
Робота в групах. 

Завдання: уявіть, що ви – редакційна колегія місцевої газети; вам потрібно 
прорекламуйте свою літературну студію: 

 у вигляді малюнка – учні 9-х класів; 
 за допомогою вірша – учні 10-х класів; 
 за допомогою оглядово інформаційної замітки – учні 11-х класів. 

 
 

Заняття 2 
 

Тема. Визначення читацьких інтересів (анкетування). Тестування на 
літературні здібності.  

Мета: визначити читацькі інтереси учнів, виявити літературно 
обдарованих школярів, сприяти всебічному розвитку дітей, які зацікавлені 
літературною творчістю. 

Обладнання: робочий зошит, зошит для практичних робіт на заняттях 
літературного гуртка, бланки та аркуші-опитувальники для визначення 
літературних здібностей. 

 
Хід заняття 

 
Вступне слово вчителя про читацькі інтереси. 
Анкетування «Визначення читацьких інтересів». 

 
Додаток А 

Анкета «Визначення читацьких інтересів гуртківців» 

1. Чи читаєте ви книжки українською мовою? 
2. Назвіть відомих вам сучасних українських письменників. 
3. Назвіть відомі українські видавництва. 
4. Ви читаєте книжки переважно: 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%84%D1%96%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1
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а) українською; 
б) російською. 

5. Ви надаєте перевагу: 
а) прозі; 
б) поезії; 
в) драматургії. 

6. Ви цікавитесь: 
а) художньою літературою; 
б) науковою; 
в) пізнавальною; 
г) дитячою; 
г) розважальною; 
д) публіцистикою й друкованою пресою. 

7. Чи цікавитесь ви особистістю автора книжки, яку читаєте? 
8. Читали ви книжку Джоан Роулінг «Гаррі Поттер»? 
9. Чи сподобалась вам ця книжка? 
10. Чи якісними є, на ваш погляд, українські книжки? 
11. Чи користуєтесь ви послугами бібліотек? 
12. Чи купуєте ви книжки в книгарнях? 
13. Чи відвідували ви коли-небудь презентацію україномовної книжки? 
14. Чи дарували ви книжки? 
15. Чи дарували вам книжки? 
16. Чи знаєте ви про заходи, програми, акції, які на державному рівні 
сприяють українському книговиданню? 
17. Чи цікавитесь ви історією книговидання? 
18. Ви віддаєте перевагу комп’ютерній грі або читанню книжок? 
19. Чи вважаєте ви, що кожен громадянин України, у тому числі й ви, 
можете позитивно впливати на розвиток і підтримку українського 
книговидання? 
20. Чи обговорюєте ви зі своїми друзями (іноді або завжди) прочитану 
вами книжку? 

 

Слово вчителя про необхідність виявлення літературних здібностей. 
У занятті бере участь психолог, який проводить тестування за методикою 

«Карта обдарованості» (за Д. Хааном, М. Каффом, у модифікації А. Савенкова), 
яка розрахована на виконання двох основних функцій – діагностичної та 
розвивальної і дає можливість кількісно оцінити ступінь вираженості в дитини 
різних видів обдарованості та визначити, який вид обдарованості домінує. 
Порівняння десяти отриманих оцінок дає змогу побачити індивідуальний 
«портрет розвитку обдарувань дитини». 

Твердження, за якими оцінюють дитину, можна розглядати як програму її 
подальшого розвитку. Вона дає змогу звернути увагу на ті сторони особистості 
дитини, яких раніше не помічали. 
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Інструкція досліджуваному: перед Вами 80 запитань, систематизованих за 
десятьма відносно самостійними областями поведінки й діяльності дитини. 
Уважно вивчіть їх і дайте оцінку за кожним параметром, користуючись 
шкалою: 

(++) – якщо оцінювана властивість розвинена добре, чітко виражена, 
проявляється часто; 

(+) – властивість виражена помітно, але проявляється не постійно; 
(0) – оцінювана й протилежна властивості виражені нечітко, 
проявляються рідко, у поведінці та діяльності вони врівноважують одна 
одну; 
(-) – яскравіше виражена й частіше проявляється властивість, протилежна 

оцінюваній. 
Час тестування – 10–15 хвилин. 
Обробка результатів: підрахуйте кількість плюсів і мінусів за десятьма 

областями. 
Суми балів характеризують оцінку ступеня розвитку в дитини таких видів 

обдарованості: 
1. інтелектуальна; 
2. творча; 
3. академічна (наукова); 
4. художньо-виразна; 
5. музична; 
6. літературна; 

7. артистична; 
8. технічна; 
9. лідерська; 
10.  спортивна. 

Таким чином, методика дає можливість створити індивідуальну «карту 
обдарованості» дитини, кількісно визначити домінування того чи іншого її виду 
(Додаток Б). 

 
Додаток Б 

 
Запитання для тестування за методикою «Карта обдарованості» 

(за Д. Хааном, М. Каффом, у модифікації А. Савенкова) 

 

1. Схильний до логічних міркувань, має здатність оперувати абстрактними 
поняттями. 

2. Нестандартно мислить і часто пропонує несподівані, оригінальні 
рішення. 

3. Швидко навчається нового, все «ловить на льоту». 
4. У малюнках немає одноманітності. Оригінальний у виборі сюжетів. 

Зазвичай показує багато різних предметів, людей, ситуацій. 
5. Виявляє велику зацікавленість до занять музикою. 
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6. Любить складати (писати) оповідання або вірші. 
7. Легко перевтілюється на будь-який персонаж: людину, тварину тощо. 
8. Цікавиться механізмами й машинами. 
9. Ініціативний у спілкуванні з однолітками. 
10. Енергійний, справляє враження дитини, яка потребує якомога більше 

руху. 
11. Виявляє велику зацікавленість і виняткові здібності до фальсифікації. 
12. Швидко запам’ятовує почуте й прочитане без спеціального заучування, 

не витрачає часу на те, що необхідно запам’ятати. 
13. Не лякається нових спроб, прагне завжди перевірити нову ідею. 
14. Стає вдумливим і дуже серйозним, коли бачить гарну картину, чує 

музику, бачить незвичайну скульптуру, красиву (художньо виконану) річ. 
15. Чутливо реагує на характер, настрій музики. 
16. Може легко спланувати розповідь, починаючи із зав’язки сюжету й 

закінчуючи розв’язанням будь-якого конфлікту. 
17. Цікавиться акторською грою. 
18. Уміє добре висловлювати власні думки, має великий словниковий 

запас. 
19. Упевнений серед незнайомих людей. 
20. Любить брати участь у спортивних іграх і змаганнях. 
21. Може відремонтувати зіпсовані прилади, використати старі деталі для 

виготовлення нових коробок, іграшок, приладів. 
22. Винахідливий під час вибору й використання різноманітних предметів 

(наприклад, використовує під час ігор не лише іграшки, а й меблі, побутові 
речі). 

23. Знає багато про такі події та проблеми, про які його однолітки зазвичай 
не знають. 

24. Розповідаючи про щось, уміло дотримується обраного сюжету, не 
втрачає головної думки. 

25. Гарно співає. 
26. Здатний складати оригінальні композиції з квітів, малюнків, камінців, 

марок, листівок тощо. 
27. Змінює тональність та інтонацію, передаючи слова іншої людини. 
28. Любить виявляти причини несправності механізмів, загадкові помилки 

й запитання на «пошук». 
29. Легко спілкується з дітьми й дорослими. 
30. Добре відчуває зв’язок між подіями, між причиною та наслідками. 
31. Часто перемагає однолітків у різноманітних спортивних іграх. 
32. Здатний захопитися, зануритися у справи, які його цікавлять. 
33. На рік-два випереджає своїх однолітків у навчанні, тобто мав би 

навчатися зі старшими за нього учнями. 
34. Любить використовувати будь-який новий матеріал для виготовлення 

іграшок, колажів, малюнків, майстрування дитячих будиночків на іграшковому 
майданчику. 
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35. У гру на інструменті, у пісню чи танок укладає багато енергії й 
почуттів. 

36. Розповідаючи про події, уміє відібрати найсуттєвіше, найголовніше, 
відкинути неістотне. 

37. Розігруючи драматичний епізод, здатен збагнути й відобразити 
конфлікт. 

38. Любить виконувати креслення механізмів. 
39. Відчуває причину вчинків інших людей, мотиви їх поведінки. Добре 

розуміє недомовлене. 
40. Бігає швидше за всіх у дитячому садку, в класі. 
41. Любить вирішувати складні задачі, які потребують розумових зусиль. 
42. Здатен по-іншому вирішувати проблеми. 
43. Активно виявляє різнобічну допитливість. 
44. Охоче малює, ліпить, створює композиції, які мають художнє 

призначення (прикраси для дому, одягу тощо), на дозвіллі, без спонукання 
дорослих. 

45. Любить музичні записи. Прагне ходити на концерти або туди, де можна 
слухати музику. 

46. У своїх розповідях добирає такі слова, що якнайкраще передають 
емоційний стан героїв, їх переживання й почуття. 

47. Схильний передавати почуття за допомогою міміки, жестів, рухів. 
48. Читає (любить, коли йому читають) журнали, статті про створення 

приладів, машин, механізмів. 
49. Часто керує іграми й заняттями інших дітей. 
50. Рухається легко, граціозно. Має гарну координацію рухів. 
51. Спостережливий, любить аналізувати події, явища. 
52. Здатен не лише пропонувати, а й розробляти власні та чужі ідеї. 
53. Звертається до малювання або ліплення для того, щоб висловити 

(передати) свої почуття й настрій. 
54. Читає книжки, статті, науково-популярні видання з випередженням 

своїх однолітків на рік-два. 
55. Добре грає на якомусь інструменті. 
56. Уміє передавати в розповіді такі деталі, які важливі для розуміння події 

(цього здебільшого не вміють робити його однолітки), й одночасно не втрачає 
головної думки того, про що розповідає. 

57. Прагне викликати емоції в інших, коли про щось із захопленням 
розповідає. 

58. Любить обговорювати наукові події, винаходи, часто замислюється над 
цим. 

59. Схильний брати на себе відповідальність, не властиву для його віку. 
60. Здатен надовго запам’ятовувати символи, літери, слова. 
61. Любить ходити в походи, гуляти на відкритих спортивних 

майданчиках. 
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62. Любить випробовувати нові способи вирішення життєвих завдань, не 
любить уже перевірених варіантів. 

63. Уміє робити висновки й узагальнення. 
64. Любить створювати об’ємне (рельєфне) зображення, працювати з 

глиною, пластиліном, папером і клеєм. 
65. Піснею та музикою намагається передати свої почуття і настрій. 
66. Схильний фантазувати, намагається додати щось нове й незвичайне, 

коли розповідає про щось знайоме й відоме всім. 
67. Легко вживається в драматичну роль, передає почуття й емоції. 
68. Багато часу приділяє конструюванню, втіленню власних проектів 

(моделі літальних апаратів, автомобілів, кораблів). 
69. Інші діти охоче обирають його партнером в іграх. 
70. Під час дозвілля надає перевагу рухливим іграм (хокей, баскетбол, 

футбол тощо). 
71. Має широке коло інтересів, ставить багато запитань про походження та 

функції предметів. 
72. На дозвіллі любить читати науково-популярні видання (дитячі 

енциклопедії й довідники) більше, ніж художні книжки (казки, детективи 
тощо). 

73. Результативний; у всьому, що робить (малювання, вигадування історій, 
конструювання тощо), здатен запропонувати багато найрізноманітніших ідей і 
рішень. 

74. Може дати власну оцінку мистецтву, намагається відтворити те, що 
йому сподобалось, у своєму малюнку, іграшці, скульптурі. 

75. Складає власні оригінальні мелодії. 
76. Швидко й легко опановує комп’ютер. 
77. Любить ігри – драматизації. 
78. Уміє в розповіді надзвичайно реально відобразити своїх героїв, 

передати їх характер, почуття, настрої. 
79. Володіє даром переконання, здатен зацікавити інших своїми ідеями. 
80. Фізично витриваліший за своїх однолітків. 

 
Додаток В 

 
Орієнтовна методика 

«Виявлення літературного інтелекту» 

 
Інструкція. Позначте твердження, які стосуються вас, знаком «+». Якщо 

твердження вас не стосується, поставте у відповідній клітинці бланку знак «-». 
 

Бланк 

Прізвище та ім’я учня ………………………………………………………….. 
Рік народження …………………………………………………………………. 
Повний вік (років, місяців) …………………………………………………….. 
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Дата проведення ………………………………………………………………... 
Навчальна успішність ………………………………………………………….. 

 
№  Зміст запитання Очікувана 

відповідь  

(+, - ) 
1 Книжки відіграють важливу роль у моєму житті  

2 Я можу уявити слово до того, як прочитаю його 
або запишу 

 

3 Я отримую більше інформації, коли читаю, ніж із 
телебачення чи фільмів 

 

4 Мені подобаються ігри зі словами  

5 Мені подобається розважати інших 
скоромовками, веселими римами й каламбурами 

 

6 Інколи мене просять зупинитись і пояснити 
значення слів, які я вживаю в мовленні й на 
письмі 

 

7 У школі мені легше вивчати рідну мову, 
соціальні науки та історію, ніж математику й 
інші точні науки 

 

8 На вулиці я звертаю більше уваги на написи на 
рекламних щитах 

 

 

9 У розмові я часто посилаюся на те, що десь читав 
або чув 

 

10 Нещодавно я написав щось таке, чим особливо 
пишаюся, чи щось, завдяки чому я здобув 
визнання інших 

 

11 Люблю складати на дозвіллі вірші, оповідання, 
казки тощо 

 

12 Часто в розповідях посилаюся на вчинки героїв 
улюблених книжок 

 

13 Більше люблю читати, писати чи щось складати, 
ніж займатися спортом 

 

14 На дозвіллі люблю пофантазувати  

 
 

Заняття 3 
 

Тема. Ознайомлення з творчістю гуртківців. 
Мета: повторити відомості про теорію літератури, віршування; розвивати 

творчі здібності учнів, виразне читання власних поетичних творів; виховувати 
любов до книжки, до рідного слова. 
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Обладнання: робочий зошит, зошит для робіт на заняттях літературного 
гуртка, словник літературознавчих термінів. 
 

Хід заняття 
Організаційний момент. 

Конкурс читців «Найкращий вірш про поетичну вітальню». 
Аналіз. Обговорення. 

Слово вчителя. 

У сучасному словнику літературознавчих термінів знаходимо такі 
визначення. 

Теорія літератури – галузь наукового знання про сутність, специфіку 
художньої літератури як мистецтва слова, про засади, методи її вивчення, 
критерії оцінки літературних творiв. Теорія літератури як абстрактна, 
узагальнювальна наука про літературу формувалася поступово на основі 
роздумів, аналізу художньої творчості, мистецтва взагалі й у процесі 
диференціації гуманітарних знань. Формується наприкінці XVIII – на початку 
XIX століття у відносно окрему науку, продовжуючи взаємодіяти з філософією, 
естетикою, поетикою, історією літератури й літературною критикою. 
Спираючись на їхні дані, теорія літератури узагальнює літературні явища, 
визначає певні закономірності, обґрунтовує нові поняття. Завданням є 
розроблення методології дослідження літератури, аналізу літературних творів. 

Віршування (версифікація) (лат. verssus – вірш і vacio – роблю) – це: 
1) мистецтво виражати свої думки у віршованій формі; 
2) система організації поетичного мовлення, основу якої становить 

закономірне повторення певних мовних елементів, що складаються на підставі 
культурно-історичної традиції певної національної мови. 

Система віршування – це сукупність норм і принципів версифікаційної 
майстерності, розбудовується на підставі певного ритмічного критерію. 

 
Ознайомлення з творчістю гуртківців. 
Діти читають власні улюблені твори, написані раніше, аналізують твори 

своїх товаришів. 
 

Практична робота (виконується в зошиті). 
 

Заняття 4 
 

Тема. Гумореска, усмішка. 
Мета: повторити відомості про гумореску, усмішку; розвивати творчі 

здібності учнів; виразне читання власних поетичних творів; виховувати любов 
до книжки, до рідного слова. 

Обладнання: робочий зошит, зошит із друкованою основою для 
практичних робіт на заняттях літературного гуртка, словник літературознавчих 
термінів. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8F_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
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Хід заняття 

Організаційний момент. 

Конкурс декламаторів «Осінній дощ». 
Слово вчителя. 

Гуморески – короткі переважно римовані жартівливі твори, створені на 
основі цікавих людських спостережень і курйозних випадків із життя. 
Гумореска завжди «заправлена» гумором, із додаванням іронії та сатири. 

Іронія – один із різновидів комічного, прихована насмішка або 
стилістичний прийом, коли особу чи явище удавано схвалюють чи осуджують 
із метою досягти протилежного ефекту. Ознака іронії – подвійний смисл, 
причому істинним є не прямо висловлений, а протилежний. 

Сатира – гостра критика чогось, окремих осіб, людських груп чи 
суспільства з висміюванням, а то й гнівним засудженням вад і негативних явищ 
у різних ділянках індивідуального, суспільного й політичного життя, що 
суперечать загальнообов’язковим принципам чи встановленим ідеалам. 

Усмішка – невеликий прозовий гумористичний твір. 
Новому жанру Остап Вишня дав таке жартівливе означення: «Мені нове 

життя усміхається, і я йому усміхаюся! Через те й усмішки». Остап Вишня 
активно розвивав жанрові різновиди усмішки: усмішка-пародія, усмішка-жарт, 
усмішка-нарис, усмішка-мініатюра, усмішка-реп’яшок тощо. 

 

Практична робота (виконується в зошиті). 
 

 
Заняття 5 

 
Тема. Літературно-мистецькі новинки. 
Мета: ознайомити учнів із літературно-мистецькими новинами, розвивати 

вміння декламувати прозові та поетичні твори, виховувати любов до книжки, 
рідного слова. 

Обладнання: робочий зошит, зошит для робіт на заняттях літературного 
гуртка, словник літературознавчих термінів, газети, журнали, брошурки. 

 
Хід заняття 

 
Організаційний момент. 

Конкурс читців «Моя усмішка». Аналіз. Обговорення. 
Слово вчителя. 
Національний музей літератури України, розташований за адресою: 

м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 11, – це головний музей такого профілю в 
країні. Його експозиція відображає в історичній послідовності розвиток 
української літератури з XI століття до наших днів. У музеї представлено 
близько 5 тисяч експонатів, серед яких унікальні стародруки (наприклад, перша 
друкована книга слов'янськими літерами «Апостол» Івана Федорова), рукописи, 
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першодруковані та прижиттєві видання, особисті речі письменників, 
фотографії, твори образотворчого й декоративно-прикладного мистецтва. 
Колекція музею налічує понад 80 тисяч експонатів. Музей розміщений у 
пам’ятці історії та архітектури кінця XIX ст. – головному корпусі колишньої 
Колегії Павла Галагана (1870-і рр., арх. О. Шилле) – елітного навчального 
закладу Києва. У бібліотеці Колегії, інтер’єр якої оформлений італійськими 
майстрами та майже повністю збережений, працював під час приїздів до Києва 
в 1885 й 1886 роках великий український письменник Іван Франко. У 
колегіальній церкві Св. Павла (у цьому приміщенні зараз розташований перший 
зал експозиції) Іван Франко в травні 1886 року вінчався з Ольгою 
Хоружинською. 

У музеї постійно проводять літературні зустрічі, фестивалі культури, 
вручення літературних премій, презентації видань, вечори за участю 
письменників, учених, художників, майстрів мистецтв; тут працюють клуб 
любителів сучасної літератури, літературно-мистецька студія, музична 
вітальня, школа народознавства. 

Гуртківці розповідають про літературно-мистецькі новинки, які 

підготували. 

 

Аналіз і обговорення повідомлень учнів. 

 
 

Заняття 6 
 

Тема. Робота з текстом. 
Мета: повторити відомості про текст, його ознаки; розвивати вміння 

працювати з текстом, декламувати прозові та поетичні твори, виховувати 
любов до книжки, рідного слова. 

Обладнання: робочий зошит, зошит для практичних робіт на заняттях 
літературного гуртка, словник літературознавчих термінів. 

 
Хід заняття 

 
Організаційний момент. 

Слово вчителя. 

Мовлення як вид людської діяльності завжди зорієнтоване на виконання 
певного комунікативного завдання. Висловлюючи думки й почуття, людина 
ставить конкретну мету – щось повідомити, у чомусь переконати тощо. Існує 
багато визначень тексту, наприклад: 

 текст – це витвір мовленнєвого процесу, що відзначається завершеністю, 
об’єктивований у вигляді письмового документа, літературно опрацьований 
відповідно до типу документа, витвір, який складається із заголовка й низки 
особливих одиниць (надфразних єдностей), об’єднаних різними типами 
лексичного, граматичного, логічного, стилістичного зв’язку, і має певну 
цілеспрямованість і прагматичну визначеність (І. Гальперін); 
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 текст – друкарський шрифт, кегель якого дорівнює 20 пунктам; 
 текст – певна з функціонально-смислового погляду упорядкована група 

речень або їх аналогів, які являють собою завдяки семантичним і 
функціональним взаємовідношенням елементів завершену смислову єдність 
(В. В. Одинцов); 

 текст – це середній елемент схеми комунікації, яку можна уявити у 
вигляді триелементної структури: автор (адресант) → текст → читач (адресат). 
Як серединний (проміжний) елемент комунікативного акту текст виявляє свою 
специфіку в кодуванні й декодуванні. Щодо мовця (адресанта) текст є 
кодованою величиною, оскільки мовець кодує певну інформацію. Для 
сприйняття вміщеної в тексті інформації читач повинен її декодувати 
(А. Загнітко); 

 текст породжується мовцем, тим, хто пише, відповідно до його задуму, з 
потребою найкращого передавання змісту. Текст редагується на етапі 
внутрішньої, мисленнєвої підготовки, а в письмовому варіанті – також у 
процесі саморедагування, відповідно до стилістичних норм мови, 
комунікативної доцільності в кожній окремій ситуації. 

 
Найістотнішими текстовими ознаками є (за А. Загнітка): 
• цілісність; 
• зв’язність; 
• структурна організованість; 
• завершеність. 

 
Практична робота (виконується в зошиті). 
 

 
Заняття 7 

 
Тема. Робота над власним стилем. 
Мета: ознайомити учнів із поняттям стиль, письменницький стиль; 

розвивати вміння створювати власний стиль, декламувати прозові та поетичні 
твори, виховувати любов до книжки, рідного слова, мови. 

Обладнання: робочий зошит, зошит для практичних робіт на заняттях 
літературного гуртка, словник літературознавчих термінів, поетичні твори Ліни 
Костенко. 
 

Хід заняття 
 

Організаційний момент. 

Конкурс на кращий етюд «Осіння казка». Аналіз. Обговорення. 
Слово вчителя. 

Стиль – (від гр. stylos – паличка, якою писали на дошці, покритій 
воском) – одна з найважливіших естетичних категорій, що має багато значень. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82
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У літературознавстві це поняття застосовується до творчості письменника або 
певної літературної течії чи напрямку (бароко, класицизм тощо). Існують різні 
визначення стилю, із яких найпоширеніше таке: стиль – це сукупність ідейно-
художніх особливостей творчості письменника. Отже, стилеутворювальними 
чинниками є світогляд письменника, зміст його творчості, а також різні 
елементи форми – мова художньої літератури, жанр, композиція тощо. 
Творчість кожного видатного письменника відзначається індивідуальним 
стилем, що проявляється в тематиці, ідейній позиції, образах, естетичному 
ідеалі, в особливостях оповіді, мови, тональності. 

У науковій літературі замість терміна «стиль письменника» вживається 
термін «індивідуальна творча манера письменника». 

Олександр Блок стверджував: «Поети цікаві не тим, що в них є загального, 
а тим, чим вони відрізняються один від одного». Стиль письменника 
пов’язаний не лише з обраним художнім методом, а й із творчою 
індивідуальністю митця. За знаменитим афоризмом французького вченого 
Бюффона, «стиль – це людина». Цікаво, що такий підхід до стилю існував ще в 
античну добу. Видатний давньогрецький філософ Платон, відзначаючи зв’язок 
стилю з творчою індивідуальністю, писав: «Яким є стиль, таким є характер». 
Давньоримський драматург Сенека говорив, що стиль «є обличчям душі». 

Індивідуальний стиль – явище неповторне. Він є свідченням мистецького 
таланту автора. Великий Й. Гете вважав, що далеко не всі письменники мають 
свій стиль. 

Авторський стиль може видозмінюватися відповідно до зміни тематики й 
проблематики, ідеології. 

Визначення особливостей індивідуального стилю митця залежить і від 
художнього методу (літературного напряму). Наприклад, зразками барокового 
стилю у вітчизняній літературі є поезія М. Смотрицького, І. Величковського, 
Г. Сковороди, збірники проповідей «Меч духовний», «Труби словес 
проповідних» Л. Барановича, «Ключ розуміння» І. Галятовського, козацькі 
літописи Г. Грабянки, С. Величка, Самовидця. Елементи бароко наявні й у 
творчості І. Котляревського, Т. Шевченка, П. Тичини, Є. Плужника, 
М. Хвильового, О. Довженка, В. Стуса, І. Драча, В. Шевчука та ін. 

В індивідуальному стилі письменника знаходить своє вираження авторська 
позиція щодо вибору певних виражальних засобів, тобто виявляються риси 
його мовотворчої індивідуальності. Над проблемою вивчення індивідуального 
стилю письменника працювали В. Виноградов, А. Федоров, Б. Томашевський, 
Р. Будагов, Л. Тимофеєв, А. Ревякін, А. Докусов, Г. Поспєлов, Ю. Бондарев, 
Т. Бугайко, Є. Пасічник, С. Єрмоленко, Л. Ставицька, Н. Сологуб, Н. Волошина 
та ін. 

В енциклопедії «Українська мова» індивідуальний стиль трактується як 
«сукупність мовно-виражальних засобів, які виконують естетичну функцію й 
вирізняють мову окремого письменника з-поміж інших». 
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Бесіда. 

– Як ви зрозуміли, що таке індивідуальний стиль письменника? 
– Що є ознакою авторського стилю? 
– Чи є відмінність між авторським та індивідуальним стилем? 
– Що впливає на вироблення стилю письменника? 
– Як ви розумієте вислів: «Стиль – це людина»? 

 

Зразок аналізу поетичного твору 
 

Осінній день березами почавсь. 
Різьбить печаль свої дереворити. 
Я думаю про тебе весь мій час. 
Але про це не треба говорити. 
Ти прийдеш знов. Ми будемо на «ви». 
Чи ж неповторне можна повторити? 
В моїх очах свій сум перепливи. 
Але про це не треба говорити. 
Хай буде так, як я собі велю. 
Свій будень серця будемо творити. 
Я Вас люблю, о як я Вас люблю! 
Але про це не треба говорити. 

Ліна Костенко 

 
Ця поезія є зразком інтимної лірики, основне, про що в ній 

розповідається, – це особисті почуття та переживання. Головне – це настроєвий 
смисл поезії. Вона звучить як чудова й водночас сумна мелодія кохання. Уже в 
перших рядках створено прекрасний образ осіннього ранку, який чомусь 
починається березами. І в уяві читача поєднуються печаль і сум осіннього 
ранку й ліричний ніжний образ беріз. Печаль персоніфікована, вона 
переповнює рядки поезії. У ній почуття, яке переповнює ліричну героїню, але 
про нього чомусь не можна говорити, мабуть, тому, що воно не може мати 
продовження. Це підкреслює фраза, яка звучить рефреном: «Але те, що 
пов’язує ліричних героїв поезії, було чистим, прекрасним, про що свідчить 
риторичне запитання: «Чи ж неповторне можна повторити?» Оксиморон, який 
у ньому звучить, «повторити неповторне» і є власне відповіддю на нього. 

Поезія написана п’ятистопним ямбом, має перехресне римування, для 
якого характерне чергування чоловічих та жіночих рим. Отже, Ліна Костенко у 
своїй творчості дотримується традиційних принципів, а особливість і 
неповторна чарівність її поезії полягає не стільки в поетичній формі, скільки в 
глибині образів, їх інтелектуальності, певному настроєвому смислі, особливій 
мелодиці. Її твори можуть ошляхетнювати людські почуття. 
 

Практична робота (виконується в зошиті). 
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Заняття 8 
 

Тема. Сила слова. Слово, що хвилює. Культ слова. 
Мета: ознайомити учнів із силою слова, порадами, які допоможуть стати 

приємними співрозмовниками; виховувати любов до книжки, рідного слова, 
мови. 

Обладнання: робочий зошит, зошит для практичних робіт, словник 
літературознавчих термінів, роздатковий матеріал «Правила співрозмовникам». 
 

Хід заняття 
 

Організаційний момент. 

Аналіз улюблених поетичних творів. Обговорення. 

Слово вчителя. 

Чи знаєте ви, на що людина витрачає більшу частину свого вільного часу? 
На прогулянки? На перегляд телепередач? На читання книжок? Як виявилось, 
на спілкування. Простіше кажучи – на розмови. Є нації більш і менш балакучі. 
До перших належать японці, італійці, канадці. Найменш балакучі – англійці. 
Телефоном вони розмовляють у п’ять разів менше за японців. Словесне 
спілкування – одна з основних потреб людини. Найдавнішими навчальними 
закладами були школи з риторики, у яких молодь опановувала мистецтво 
говорити коротко, зрозуміло й виразно, вчилась уважно слухати інших. Адже 
мистецтво розмови починається з уміння слухати, бо коли в розмові всі 
говорять одночасно, ні про що не можна домовитись. Увага до 
співрозмовника – це щире й зацікавлене ставлення до людини. 

Якось до грецького філософа Сократа привели нового учня, який хотів 
опанувати мистецтво красномовства. Поговоривши з ним, Сократ призначив 
юнакові подвійну платню. «Чому подвійну?» – запитав учень. «Тому що мені 
доведеться навчити тебе двох наук, – відповів філософ, – не лише говорити, а й 
мовчати». 

Є слова, про які Григорій Сковорода сказав, що вони викликають радість і 
збуджують душу. Це слова добрі, слова підтримки й співчуття. Видатний 
англійський письменник Чарльз Діккенс у дитинстві жив у великій скруті – 
вдень працював у хазяїна, а вночі писав оповідання. Та ніхто не хотів їх 
друкувати. І лише один старий видавець підбадьорив Чарльза добрими 
словами, які вселили в його душу надію. Хлопець не покинув писати, й ми 
дотепер насолоджуємось його творами. Подібна історія трапилась і з нашим 
видатним майстром пригодницького жанру Володимиром Маликом. 

Добрі слова залишаються в наших серцях на все життя. І ви також 
намагайтеся при нагоді казати своїм близьким і знайомим щось добре. 

Кожен народ прагне говорити мовою, яку він створив, або, як кажуть у 
народі, яку йому призначив Бог. Наша рідна українська мова – одна з 
наймилозвучніших. На Всесвітньому конкурсі краси мов, що відбувся в Парижі 



26 
 

1934 року, українська мова посіла третє місце (перше – французька, друге – 
перська). 

Нині вплив слова на людину вивчає окрема наука – психолінгвістика. 
Більше читайте, бо кожна прочитана вами книжка – неповторний урок 

мови. 
Ось кілька правил, які допоможуть вам стати приємними 

співрозмовниками: 
 умійте добре слухати, не перебивати співрозмовника, виявляйте до нього 

інтерес; 
 посміхайтеся, кажіть добрі слова; 
 звертайтеся до людини по імені; 
 не вживайте слів, значення яких вам невідоме, а також лайки; 
 ведіть розмову доброзичливим тоном; 
 не вживайте суржикових слів (слів – «перевертнів»), а також слів-

бур’янів, таких як: «типу», «розумієш», «ну» тощо. 
 
Бесіда. 

– Що є будівельним матеріалом художньої літератури? 
– Як ви розумієте вислів «За допомогою художнього слова люди 

спілкуються почуттями, спілкуються навіть з особами минулих часів»? 
– Наскільки важливим для життя людей є художнє пізнання світу? 
 
Практична робота (виконується в зошиті). 
 
 

Заняття 9 
 

Тема. Творча уява. «Я малюю осінь». 
Мета: ознайомити учнів із поняттями уява та творча уява; розвивати 

творчу уяву учнів; виховувати любов до книжки, рідного слова, мови. 
Обладнання: робочий зошит, зошит для практичних робіт на заняттях 

літературного гуртка, словник літературознавчих термінів, фотографії, 
репродукції картин, твори українських письменників на тему «Осінь». 

 
Хід заняття 

 
Організаційний момент. 

Конкурс «Найкраща казка про силу слова». Аналіз. Обговорення. 

Слово вчителя. 

Уява – психічний (інтелектуальний) процес створення образів предметів, 
ситуацій, обставин шляхом установлення нових зв’язків між відомими 
образами та знаннями. Уява надає людині можливість виходити за межі 
реального світу, переміщувати речі та події в майбутнє, минуле, в інші світи й 
простори. Принциповим є те, що уява пов’язана з образами, уявленнями, хоча 
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продукт уяви оформлюється знаково – у вигляді, наприклад, опису, тексту, 
тобто вербально, наприклад, як фантастичний твір. Учені вважають, що уява 
виникла в людини як відповідь на потребу передбачати результат своєї праці і, 
крім того, пояснити незрозумілі події та явища природи. 

Творча уява – це така сама універсальна здібність, як і здібність мислити 
в суворих поняттях. Певною мірою така здібність розвивається в кожної 
особистості. І саме нею в майбутньому визначатиметься рівень творчого начала 
людини. Фантазія формується вже самими умовами життя людини. Уява 
формується в процесі творчої діяльності. Отже, лише та творча робота, яка стає 
справою життя, знаходить своє рішення, бо вона цілком захоплює особистість, 
усю діяльність, свідомість і підсвідомість творчої людини. 

 
Екскурсія до осіннього саду. Завдання: зібрати різнобарвне листя, зробити 

словесний опис кольорів та осінніх настроїв. 
Бесіда. 

– Назвіть свого улюбленого поета. 
– Що особливого в його творчості, що вирізняє його з-поміж інших поетів? 
– Чи присутні осінні мотиви та настрої у творах митця? 
– Які фантастичні образи є у творчості вашого улюбленого поета? 
– Чи знаєте напам’ять улюблений вірш поета? Продекламуйте. 
 
Практична робота (виконується в зошиті). 
 

 
Заняття 10 

 
Тема. Літературно-музичне свято «Осіння елегія».  
Мета: поглибити знання учнів про осінь, про історичне минуле; розкрити 

дітям чарівний світ художнього слова. Розвивати креативність учнів у царині 
літератури, уяву, мислення, пам’ять, сприяти самореалізації творчих 
здібностей. Виховувати інтерес до минулого нашого народу, до фольклору, 
культури й традицій; любов до природи, до рідного слова. Формувати в учнів 
на основі вивчення кращих взірців української літератури національну 
свідомість, загальнолюдські цінності, естетичні смаки. 

 
Орієнтовний сценарій свята 

Зал святково прикрашений осіннім листям, калиною. 

Свято проходить під музичний супровід (фонограми ліричних мелодій), а 

на екрані відеопрезентації осені. 

Свято розпочинається фортепіанною п’єсою С. Рахманінова «Елегія». 

 

Ведучий 1. 
Багряний лист 
В гаях кружля, 
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Шумлять отави молодо, 
Чого ж, чого вдягла земля 
Рясне осіннє золото? 

Ведучий 2. 
Настала осінь золота – 
Яскравих барв пора. 
Неначе та красуня 
В жовтім оксамиті, 
Вона пройшла 
По всьому білім світі, 
Торкнулась деревця і квітки, 
Метелика і бджілки, 
Не обминула жодної домівки, 
У котрій жевріє життя. 

Ведучий 1. Доброго дня, вельмишановні друзі! І він дійсно видався 
напрочуд добрим: подивіться навколо – і ви замилуєтесь дивовижною красою 
матінки-природи. Дерева вже торкнула жовтнева позолота. Повітря напоєне 
незрівняними пахощами айстр, чорнобривців, жоржин… Сонце лагідно 
торкається обличчя ласкавою посмішкою, осяває будинки, дороги, краєвиди, 
уже не так рано виринає з-за неозорого обрію і чомусь квапливо поспішає 
ввечері спати. Небо, ясне та яскраве, радіє сьогоденню. 

Ведучий 2. Вітаємо вас, шанувальники поезії! 
І знову разом із вами зустрiчаємо нашу дорогу чарiвницю осiнь. Це вона 

дарує нам яскравi барви дерев i сiрi дощовi буднi, вона лише зрiдка тiшить нас 
сонячним промiнням i примушує змiнити улюбленi шорти й тенiску на теплу 
куртку й джинси, але найголовнiше – осiнь збирає нас знову всiх разом у стiнах 
рiдної школи. Ми проводимо нашу зустріч – свято «Осіння елегія». 

Ведучий 1. В. Сухомлинський писав: «Важко знайти слова, щоб передати 
безмежне багатство відтінків барв листя в тихі сонячні осінні дні, особливо в 
сонячні ранки після дощової або росяної ночі, коли прозоре повітря немовби 
розкриває нові відтінки осіннього забарвлення лісу, саду, лугу». 

Ви чуєте? Це тихі кроки господині-осені, яка вже прийшла на зміну 
теплому літу. Прислухайтесь: вона вже тут. 

На фоні пісні П. І. Чайковського «Осінь» на сцену виходить Осінь. 

Осінь. 
Добрий день, мої шановні 
Діти, пані та панове. 
Нині знов із вами я. 
Осінь – ось моє ім’я. 
Восени земля прекрасна. 
Як завжди, прийшла я вчасно 
І у села, й у міста – 
Всюди осінь золота. 
Лист торкну – і диво стане: 
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Помаранчевим, багряним, 
Ясно-жовтим стане ліс. 
Як не віриш – подивись! 

Осінь змахує рукою, на сцену вибігає танцювальний гурт, виконує «Танець 

осінніх листочків». 

Ведучий 2. 

Ні, це, друзі, нам не сниться: 
Справді, осінь-чарівниця завітала у гаї 
І творить дива свої. 
Ось червоне та іскристе 
На калині вже намисто, 
Є у осені талан 
Ранком розливать туман, 
Білий, молоко немов. 
Осінь вся у праці знов: 
Журавлі курличуть: певно, 
Птах вона збирає в путь. 
І, звичайно, недаремно 
Осінь щедрою зовуть. 

Осінь. 

Це приємно. 
Я це знаю. 
Щедрість – заповідь моя. 
Познайомимось же, друзі, 
Ви усюди там, де я. 

Ведучий 1. Дорогі друзі! Ліричні струни нашого літературно-музичного 
свята вже налаштовані на елегійний лад. 

Господиня Осінь разом із нами. Тож давайте за традицією запалимо нашу 
поетичну свічку – символ духовності й людяності, бо по-іншому й не може 
бути. Запалити свічку я запрошую господиню Осінь разом із нашим гостем – 
енергійним, невтомним піснетворцем і композитором, новосанжарським 
поетом Миколою Призовим. 

Миколо Івановичу, прошу. Одночасно звучить музика величальної пісні 
«Мелодія душі» – це гімн нашої поетичної вітальні «Слово» (слова й музику 

написала вчителька Нехворощанської школи Ірина Олександрівна Діденко). 
Шановні гості, у вас є програма нашого свята, на останній сторінці якої ви 

знайдете слова пісні. 
Ведучий 2. Легка зажура і печаль, і світлий сум, і – осінь. 
Звучить пісня про осінь. 
Ведучий 1. 

Ще тепле сонце прагне всіх зігріти, 
Ще тут не вмерли спомини про літо, 
Ще гай займався в іскорках вогню, 
А вітер шепче: вроду спопелю. 
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Ведучий 2. 
Марнували літечко, марнували. 
А тепер осінні вже карнавали. 
Душа задивиться в туман і 
Марить обрисами літа... 

Ведучий 1. Осінь – золота й прекрасна, глибока й гарна, багата й багряна, 
красива, сумна, суха і дощова, рання і пізня, тиха й щедра, золотава й сонячна, 
похмура, сіра, темна... 

Ведучий 2. Осінь – ясна й блакитна, мила, пушкінська, жовтокоса, 
жовтогаряча й золотиста, мінлива й мрійна, поетична, приємна, прохолодна й 
спокійна, сувора, чудова, врожайна. 

Ведучий 1. Скільки образів осені змальовано у світовій поезії, та не тільки 
в поезії. Це улюблена пора багатьох живописців, композиторів, акторів, 
творчих людей. 

Звучать вірші поетів у виконанні учнів-студійців. 

1. Почервоніли яблука-циганки, 
Високе небо проворонив дах. 
І вогнища, мов кинуті цигарки, 
Щоночі дотлівають по садах. 
Сади стоять, обдмухані вітрами. 
Листки летять, киваючи гіллю. 
І хто тут я: статист цієї драми. 
Згрібаю їх, згрібаю і палю. 
Вони горять, нічого не питають, 
Німим городам руку золотять. 
Минуло літо, от і облітають, 
А облетіли, от і шелестять. 
 
2. Буває мить якогось потрясіння: 
Побачиш світ, як вперше у житті. 
Звичайна хмара, сіра і осіння, 
Пропише раптом барви золоті. 
Стоїш, як стогін, під склепінням казки. 
Душа прозріє всесвітом очей. 
Кричить гілля. З облич спадають маски. 
З усього світить суть усіх речей. 
І до віків благенька приналежність 
Переростає в сяйво голубе. 
Прямим прологом пам’яті в безмежність 
Уже аж звідти згадуєш себе. 
 
3. Шипшина важко віддає плоди. 
Вона людей хапає за рукава. 
Вона кричить: Людино, підожди! 
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О підожди, людино, будь ласкава. 
Не всі, не всі, хоч ягідку облиш! 
Одна пташина так мене просила! 
Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш. 
І просто осінь, щоб була красива. 
 
4. Вечірнє сонце, дякую за день! 
Вечірнє сонце, дякую за втому! 
За тих лісів просвітлений Едем 
І за волошку в житі золотому. 
За твій світанок, і за твій зеніт, 
І за мої обпечені зеніти. 
За те, що завтра хоче зеленіть, 
За те, що вчора встигло оддзвеніти. 
За небо в небі, за дитячий сміх. 
За те, що можу, і за те, що мушу. 
Вечірнє сонце, дякую за всіх, 
Котрі нічим не осквернили душу. 
За те, що завтра жде своїх натхнень. 
Що десь у світі кров ще не пролито. 
Вечірнє сонце, дякую за день, 
За цю потребу слова, як молитви. 
 
5. Сосновий ліс перебирає струни. 
Рокоче тиша на глухих басах. 
Бринять берези. І блукають луни, 
Людьми забуті звечора в лісах. 
Це – сивий лірник. Він багато знає. 
Його послухать сходяться віки. 
Усе іде, але не все минає 
Над берегами вічної ріки. 

 
Ведучий 2. 

Подивись: на видноколі 
Мов змінилися ліси. 
Хто це їх у жовтий колір 
Так барвисто прикрасив? 
Ось край річки – жовті клени 
І берези золоті. 
Ялинки лише зелені 
Залишились в самоті. 
І пишаються дерева 
Золотим своїм вбранням: 
Це якийсь маляр, напевно, 
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Догодити хоче нам. 
А маляр цей – місяць жовтень: 
У відерцях чарівних 
Жовту фарбу перебовтав 
І розбризкує по них. 

Ведучий 1. Щемливе почуття осені живе в душі кожної людини, і щороку 
разом із природою кожен переживає його, переживає свій листопад. 

Ведучий 2. Мабуть, тому, що осінь – це підсумок, це невблаганний вечір, 
це схил людського життя, прощання. 

Ведучий 1. А можливо, тому, що осінь – це холод, що пронизує не лише 
тіло, а й душу, це самотність... 

Ведучий 2. 
Облітають квіти, обриває вітер 
Пелюстки печальні в синій тишині. 
По садах пустинних їде гордовито 
Осінь жовтокоса на баскім коні. 
В далечінь холодну без жалю за літом 
Синьоока осінь їде навмання. 
В’яне все навколо, де пройдуть копита, 
Золоті копита чорного коня. 
Облітають квіти, обриває вітер 
Пелюстки печальні й розкида кругом. 
Скрізь якась покора в тишині розлита, 
І берізка гола мерзне за вікном. 

Звучить пісня «Осінь». 

Ведучий 1. Осінь... Осінь... Осінь... Так хочеться тепла, тепла людських 
сердець, щирості, задушевності. Зараз ці слова прозвучать у віршах наших 
поетів. 

Учні виконують власні вірші про осінь. 

Ведучий 2. 
Завітала осінь 
До нас в Україну, 
Одягла в червоне 
Намисто калину. 
Українська осінь – 
Це пишні жоржини, 
Айстри різнобарвні, 
Горішки ліщини, 
Буряки цукрові, 
Кукурудза стигла, 
Гарбузи медові, 
Різнії повидла, 
Варення, соління, 
Гриби в маринаді... 
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Тобі, щедра осене, 
Всі у нас раді: 
І білочка в лісі, 
І в садочку квіти, 
І горобчик в полі, 
І дорослі, й діти. 

 
Ведучий 1. Восени до нас приходить чудове учительське свято, і ми 

сьогодні не можемо про це не згадати. 
Осінь: 

Жовтневі квітнуть небеса, 
Гаптує лист мережний осінь, 
А сонце, щиро посміхнувшись, 
Голубить тиху, срібну просінь. 
Сьогодні якось особливо 
Дзвіночок кличе срібнозвучний. 
В осінній день усмішок повно, 
Видзвонює врочисто й гучно. 
 

Звучать вірші у виконанні учнів-студійців. 

1. Вітаємо вас усіх з чудовим святом, 
Воно і ніжністю, і радістю дзвенить, 
Учителю! У слові цім багато 
Добра, любові й радості звучить. 
 
2. Учителю! Вклоняємось доземно 
Перед великим іменем твоїм. 
Вже проростають ті маленькі зерна, 
Під поглядом, як сонце, золотим. 

 
3. Нехай ця осінь золота 
Вам подарує вік щасливий, 
Щоб не згасала доброта, 
Здоров'я, радощів і сили вам. 

 
4. Щоб ваш важкий, почесний труд 
Був плідним, як багата осінь. 
І кожен день, що йде новий, 
Хай тільки щастя вам приносить. 

Нагородження «Орденами учнівської симпатії» учителів. Дівчатка по 

черзі вручають нагороди. 

Звучить авторська пісня Карини Дашко «Наші любі вчителі». 
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Ведучий 2. На наших осінніх гостинах присутні творчі люди, для яких 
осінь, мабуть, улюблена пора творчості, поезії... 

Представляю вам людину, яку природа щедро обдарувала особливою 
вдачею та красномовством. А доля гостинно постелила барвистий рушник 
творчості. Тому легко складає він дзвінкі рими та слова в поетичні рядки, які 
хвилюють душу, глибоко западають у серце. Окремі вірші, покладені на 
музику, стали піснями. Зустрічайте Миколу Івановича Призова. 

– Миколо Івановичу, чому для Вас осінь – це поезія? 
– Порадуйте нас своїми віршами. 
Звучать вірші поета. 

Ведучий 1. 
Вечірній сон закоханого літа 
І руки, магнетичні уночі. 
Вродлива жінка, ласкою пригріта, 
Лежить у літа осінь на плечі. 

Ведучий 2. Представляю вам жінку, наділену талантом спілкуватися, 
співати, писати вірші, музику. Вона все життя дружить із піснею, працює з 
дітьми, прагне донести і юним, і старшим чарівну мелодію української 
народної чи ліричної пісні, щоб очищалися душею, жили з добром у серці. Це 
Зінаїда Вікторівна Дігтяр. 

– А для вас осінь – це теж поезія? 
– Просимо Вас заспівати улюблену пісню. 
Звучить пісня у виконанні З. Дігтяр. 

Ведучий 1. 
Осінній вітер одгуляв, затих. 
Стоїть берізонька – як в іскрах золотих... 

Ведучий 2. Представляю вам людину, яка зростала серед самобутньої 
краси Полтавщини, в оточенні працьовитих і гордих людей, їхніх веселих і 
тужливих пісень, які так глибоко проникають в душу. Вітайте поета, публіциста 
Анатолія Драбрезіра. 

– Для Вас осінь і поезія – це близькі поняття? 
– Поділіться теплотою й щирістю поетичного слова. 
– Ваші плани на майбутнє. 
Ведучий 1. 

Чужі слова чужої пісні, 
Чужої музики і болю 
Мені вплітаються у долю, 
Мені вплітаються у долю. 

Ведучий 2. 
Мої слова моєї пісні, 
Моєї музики і болю 
Комусь вплітаються у долю, 
Комусь вплітаються у долю. 
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Ведучий 1. 
Нас переплетено навіки, 
Світ переплетено навіки, 
Ми сходимось, неначе ріки, 
У непізнаннім океані. 

Ведучий 2. 
І кожен сіль свою приносить 
Землі своєї, свого дива, 
І кожна втрачена краплина 
Невідновима... 

А зараз прозвучать власні поезії учасників нашої районної літературної 
студії «Слово», передаємо цей осінній кленовий листочок із рук у руки, після 
прочитання вірша. 

Ведучий 1. Свято закінчується піснею «А я бажаю вам добра», а приспів 
до пісні виконують усі присутні (текст надруковано заздалегідь). 

Ведучий 2. Стихають останні акорди музики, замовкають прощальні слова 
віршів... Розходяться сповнені вражень слухачі та учасники... Розходяться, 
несучи в життя поезію, романтику й вогонь творчості. 

До нових зустрічей, до нових творів, до нових злетів! 
 

Заняття 11 

 
Тема. Талант і вміння спостерігати. 
Мета: ознайомити учнів із поняттям талант, навчити добирати нове, 

найістотніше; сприяти всебічному розвитку дітей, зацікавлених літературною 
творчістю; виховувати повагу, любов до рідного слова. 

Обладнання: робочий зошит, зошит для практичних робіт, словник 
літературознавчих термінів, роздатковий матеріал. 
 

Хід заняття 
 

Організаційний момент. 

Читання й обговорення поезій «Чарівниця осінь у нашому селі». 

Слово вчителя. 

Талант – притаманні від народження певні здібності та вміння, які 
розкриваються з набуттям навичок і досвіду. Сучасні вчені виділяють типи 
таланту людини. На початку 1980-х років Говард Гарднер написав книжку 
«Рамки розуму», у якій визначив сім типів таланту, інтелекту: 

 вербально-лінгвістичний (відповідає за здатність писати і читати, 
властивий журналістам, письменникам і юристам); 

 цифровий (характерний для математиків); 
 просторовий (властивий дизайнерам і художникам); 
 фізичний (ним наділені спортсмени та танцюристи, ці люди легше 

навчаються на практиці); 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
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 особистісний (його також називають емоційним; відповідає за те, що 
людина говорить сама собі); 

 міжособистісний (люди з цим талантом часто стають політиками, 
ораторами, торговцями, акторами); 

 талант навколишнього середовища (цим талантом бувають наділені 
дресирувальники, землероби). 

В українській мові є багато крилатих висловів про талант. 
Так Євангельська притча розповідає про раба, який, одержавши від свого 

пана срібну монету (талант), закопав її в землю замість того, щоб пустити в обіг 
і дістати прибуток. У переносному значенні вислів «зарити талант у землю» 
означає – не використати наявних можливостей; загубити обдаровання. 

Кожен із нас має таланти. Хтось уже відкрив їх, а хтось ще шукає. 
Запитання про талант і його сутність дуже суперечливий. Навіть розумні 
філософи не можуть дати на нього єдиної відповіді. Що ж таке талант? На це 
запитання можна знайти відповідь у висловлюваннях відомих людей. 

 Талант – це здатність робити те, чого нас ніхто не вчив (Альфред 

Конар). 
 Талант – це питання якості. Талант не в тому, щоб написати одну 

сторінку, а в тому, щоби написати їх триста (Жюль Ренар). 
 Для людини з талантом і любов’ю до праці не існує перешкод 

(Людвіг ван Бетховен). 

 Талант – це легко робити те, що важко для інших (Анрі Амієл). 
 У кожній людині є сонце. Тільки дайте йому світити (Сократ). 
 Талант – це дар робити те, чого неможливо ані навчити, ані 

навчитися (І. Кант). 

 Письменник талановитий, якщо він уміє показати нове звичним, а 
звичне – новим (С. Джонсон). 

 Талант – це віра в себе, у свою силу... (М. Горький). 

 Талант – це здатність вірити в успіх. Невірно, коли говорять, що я 
раптом відкрив в собі здібності. Я просто працював (Дж. Леннон). 

 У кожній людині спить талант, але не всі його будять 

(А. Мінченков). 

Найважливіші умови адекватного сприймання – це спостереження і 
спостережливість. Вони яскраво виявляються за довільного цілеспрямованого 
сприймання. Спостереження найбільш точно відрізняє довільне сприймання від 
мимовільного. Найхарактерніший показник спостереження – тривале, 
цілеспрямоване зосередження уваги на предметі сприймання. Його здійснюють 
із певною метою й за визначеним планом. Спостереження може бути тривалим, 
коли планується спостереження змін у поведінці тварин під впливом догляду за 
ними, розвитку дитини під впливом виховання, успішності засвоєння знань 
залежно від умов і методів навчання. Короткотривалим воно буває тоді, коли 
спостерігають нетривалі явища. У процесі спостереження увагу можна 
зосереджувати або на явищі загалом, або на окремих його деталях. Це залежить 
від пізнавальної мети. 
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Експеримент: на наступне заняття ви підготуєте повідомлення про Якова 
Кухаренка, новосанжарського піснетворця, доберете найістотніше, 
найголовніше з його життя і творчості, опрацювавши газетні матеріали й 
відповідні книжки в шкільній та районній бібліотеках. 

Практична робота (виконується в зошиті). Застосування методу «Якби...». 
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Зошит 

для практичних робіт 

на заняттях 

літературного гуртка 

 
 

-------------------------------------------- 
 

--------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------- 
 

--------------------------------------------- 
 

---------------------------------------------- 
 

--------------------------------------------- 
 
 

 

 

 

Умовні позначки: 

 

         – теоретичні відомості; 
 
 

 – практичне завдання; 
 
 

           – творче завдання; 
 
 

          – на дозвіллі; 
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Тема. Література як мистецтво слова. 
 

 «Первоцвіт» – це добровільне об’єднання обдарованих літературною 
творчістю учнів. 
 

 Завдання 1. 

Доберіть епітети до слів: 

 
учасники -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
студія------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
творчість--------------------------------------------------------------------------------------- 

Читання. Обговорення. 

 Завдання 2. 

Складіть і запишіть декілька речень, використавши по одному 

утвореному словосполученню з попереднього завдання. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Читання. Обговорення. 
 

   Складіть поетичні рядки, які б розкривали девіз нашої літературної 

вітальні. 
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 Література – це мистецтво слова, яке в художній формі відображає 
життя. 

Слово – це найголовніший виразник нашої свідомості, поглядів, 
переживань. За його допомогою досягається високий рівень мистецтва. 

 

 Завдання 1. 
Опишіть зовнішній вигляд найфантастичнішого космічного прибульця, 

якого ви можете собі уявити. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Читання. Обговорення. 
 

 Завдання 3. 
Запишіть слова, які римуються зі словами: 

 
література --------------------------------------------------------------------------------; 
 
слово -------------------------------------------------------------------------------------; 
 
первоцвіт -------------------------------------------------------------------------------. 

Читання. Обговорення. 
 



41 
 

 Завдання 4. 

Складіть чотири поетичні рядки з будь-яким словом на вибір із 

попереднього завдання. 

 
 
 
 

Читання. Обговорення. 
 

  Складіть поетичні рядки, які б розкривали назву нашої літературної 

вітальні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема. Ознайомлення із творчістю гуртківців. 

 

 Версифікація (віршування, складання віршів) – це система організації 
поетичної віршованої мови. 

 Завдання 1. 

Спробуйте написати пейзажний вірш «Осінній день». 
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Читання. Обговорення. 
 

  Завдання 2. 

Прочитайте написані поезії. Обговоріть їх і відредагуйте за порадами 

вчителя й товаришів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Завдання 3. 

Складіть таврограму – вірш чи розповідь, у якому всі слова починаються з 

однієї і тієї самої літери: 

а) з літери с: 

 
 
 
 
б) з літери п: 

 
 
 
 
в) з літери т: 
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Читання. Обговорення. 
 

Напишіть поезію про осінній дощ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема. Гумореска, усмішка. 

 

 Гуморески – короткі, переважно римовані жартівливі твори, створені на 
основі цікавих людських спостережень і курйозних випадків із життя. 

Усмішка – невеликий прозовий гумористичний твір. 
 

 Завдання 1. 
Прочитайте. Які художні образи створено в наведених гуморесках? 

Визначте художні засоби. 

В кого батько розумніший 

Сперечаються хлоп’ята, жваві дошкільнята. 
– А наш татко розумніший за вашого татка! 
– Чого ж це він розумніший? 
– Того, що наш татко 
Грошей вашому позичив отако багато. 
– Не хвалися, бо розуму в нашого хватає. 
Він як гроші позичає, то не повертає. 

Павло Глазовий 
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Де беруться діти 

– Де взялися ми? – онуки спитали в бабусі. 
А бабуся пояснила в старовиннім дусі: 
– Тебе знайшли на капусті, тебе – в бараболі. 
Тебе знайшли під вербою, тебе – на тополі. 
Тебе знайшов на соломі біля клуня татко… 
І тут раптом обізвалось якесь онучатко: 
– От сімейка, так сімейка!  Хоч тікай із дому. 
Хоч би одне появилось на світ по-людському… 

Павло Глазовий 

 

 Завдання 2. 

Складіть жартівливий віршик із такими словами наприкінці рядка. 
 
--------------------------------------------------------------------- покірні 

------------------------------------------------------------ твоїм 

----------------------------------------------------------- вірні 

----------------------------------------------------------- святім. 

Читання. Обговорення. 
 

 Спробуйте написати вірш або невеликий гумористичний твір. 
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Тема. Робота з текстом. 

 Текст – мінімальна одиниця мовленнєвої комунікації, що 
характеризується відносною єдністю. 
 

  Завдання 1. 

Прочитайте текст. Визначте тему й головну думку. Які засоби комічного 

використано в уривку? Свою думку доведіть. 

 
Само собою розуміється, що ви берете із собою рушницю (це така штука, 

що стріляє), набої й усілякий реманент, без якого не можна правильно 
націлятись, щоб бити без промаху, а саме: рюкзак, буханку, консерви, огірки, 
помідори, десяток укруту яєць і стопку... Стопка береться для того, щоб було 
чим вихлюпувати воду з човна, коли човен тече... 

Їдете ви компанією, тобто колективом, так – чоловік з п’ять, бо дика качка 
любить іти в супову каструлю з-під колективної праці... 

У вагоні (чи на машині) зразу ж ви почуєте: 
– Е, чорт! Стопку забув! Ви взяли? 
– Взяв! 
– Ну, як будемо вкупі, позичите! А залишусь сам, доведеться з 

«горлушка»! 
«Горлушком», за мисливською термінологією, зветься та частина 

мисливського човна, що на морських суднах має назву «право руля». 
Остап Вишня 

 

 Завдання 2.  
Випишіть художні засоби із запропонованого тексту. 

 

 

 

 
 
 
 

Читання. Обговорення. 
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 Завдання 3. 
Доповніть подані нижче речення епітетами, порівняннями. 

1. Ви берете із собою рушницю --------------------------------------------------------- 
 

 
2. Вихлюпувати воду з човна------------------------------------------------------------- 

 
 
3. Їдете ви компанією ---------------------------------------------------------------------- 

 
Читання. Обговорення. 

 

  Напишіть етюд «Осіння казка», використовуючи такі словосполучення: 

золоте листя, незрівнянні пахощі, лагідне сонце, мальовничі краєвиди, печальні 

й солодкі мрії, сірі дощові будні. 
 

 Етюд (від фр. etude – старанність заняття) – зарисовка з натури. Цим 
терміном, запозиченим із малярства, називають невеликі пейзажні або 
психологічні літературні зарисовки. Наприклад: «Цвіт яблуні», «Невідомий» 
М. М. Коцюбинського. Етюдом називають також невеликий драматичний або 
музичний  твір чи розіграну сцену. 
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Тема. Робота над власним стилем. 

 Стиль – це сукупність ідейно-художніх особливостей творчості 
письменника. 

Завдання 1. 

Прочитайте поезію Ліни Костенко. Визначте тему, настрій твору. 
 

Осінній день березами почавсь. 
Різьбить печаль свої дереворити. 
Я думаю про тебе весь мій час. 
Але про це не треба говорити. 
Ти прийдеш знов. Ми будемо на «ви». 
Чи ж неповторне можна повторити? 
В моїх очах свій сум перепливи. 
Але про це не треба говорити. 
Хай буде так, як я собі велю. 
Свій будень серця будемо творити. 
Я Вас люблю, о як я Вас люблю! 
Але про це не треба говорити. 

Ліна Костенко 

 

 Дереворит – техніка гравюри на дошці з дерева, розрізаного впоперек 
шарів. 
 

Завдання 2. 

Випишіть художні засоби: 

а) епітети – 
 
б) риторичні запитання – 
 
в) рефрен – 
 
г) оксиморон – 
 

Читання. Обговорення. 
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 План аналізу поетичного твору 

Якщо виникає потреба в усній чи письмовій формі розповісти про поезію 
чи охарактеризувати поетичний твір, за основу беруть: 

• жанр; 
• основну думку; 
• настрій; 
• поетичні образи; 
• художні засоби виразності (тропи, поетичні та стилістичні фігури); 
• особливості поетичного синтаксису; 
• версифікацію; 
• особливості римування, авторського стилю. 
Пам’ятайте, що зовсім не обов’язково, аналізуючи поетичний твір, 

докладно розповідати про всі його особливості. Увагу потрібно приділяти 
найбільш характерним, що є ознакою авторського стилю, допомагають 
розкрити основну думку твору. 

 

 Проаналізуйте улюблений поетичний твір. 
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Тема. Сила слова. Слово, що хвилює. Культ слова. 

   Слово – найменша самостійна й вільно відтворювана в мовленні, 
відокремлено оформлена значима одиниця мови, яка співвідноситься з 
пізнаним і вичленованим окремим елементом дійсності (предметом, явищем, 
ознакою, процесом, відношенням тощо) й основною функцією якої є 
позначення, знакова репрезентація цього елемента – його називання, 
вказування на нього або його вираження. 

 Завдання 1. 

Складіть акровірш за такими літерами: 

с 

л 

о 

в 

о 
Читання. Обговорення. 

 

Завдання 2. 

Підберіть якомога більше епітетів до слова. 

Слово – 
 
 

Читання. Обговорення. 
 

Завдання 3. 
Підберіть якомога більше порівнянь до поданого слова. 

Слово – 
 
 

Читання. Обговорення. 
 

 Складіть казку про силу слова. 

 

   
 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Тема. Творча уява. «Я малюю осінь». 

 Завдання 1. 

Складіть опис осіннього лісу, використавши епітети, порівняння, 

гіперболу, метафори. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Читання. Обговорення. 
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 Завдання 2. 
Придумайте фантастичного героя, якого не існує, опишіть його пригоди в 

осінньому лісі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Читання. Обговорення. 
 
 

 Складіть поетичні рядки про чарівницю осінь у нашому селі. 
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Тема. Талант і вміння спостерігати. 

 Талант – притаманні від народження певні здібності та вміння, які 
розкриваються з набуттям навичок і досвіду. 

Істотний – який становить суть чого-небудь. Синоніми: значний, вагомий, 
важливий. 
 

 Завдання. 
Згадайте про свої спостереження за осінніми змінами в природі, які ви 

проводили на уроці географії. Напишіть роздум про осінь, якби вона була 

живою істотою. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Читання. Обговорення. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4
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