
                       Скажи мені, і я забуду;  

                   Покажи мені, і я,  

                можливо, запам'ятаю;  

              Залучи мене, і я зрозумію.  

                                 Конфуцій, 450 р. до н. е.  

 

Практика доводить, що навчання 

ефективне лише тоді, коли побудоване не на 

механічному запам’ятовуванні, а на активній 

розумовій діяльності. Саме на діалогічному заняття з літератури студенти 

навчаються осмислювати явища життя, давати їм оцінку, висловлювати 

особисту позицію щодо обговорюваної теми, обмінюватися думками, разом з 

викладачами та одногрупниками розв’язувати проблеми та приймати 

рішення. Не можна штучно зробити студента суб’єкта навчання, потрібно 

створити таку навчальну ситуацію, де він почуватиме себе комфортно, з 

інтересом сприйматиме інформацію, прагнутиме знайти відповідь, буде 

зацікавлений у результатах своєї діяльності.  

Групова робота створює умови, коли студент стає суб’єктом процесу 

пізнання, що відбувається в комунікативній взаємодії, співробітництві, 

атмосфері взаємодопомоги й підтримки.  

Групове навчання є одним із засобів інноваційного вдосконалення 

освітнього процесу, здатного оптимально забезпечити формування 

літературних і комунікативних компетенцій студентів, а також створити 

належні умови для саморозвитку, самовдосконалення й самореалізації 

особистості. 

Саме групова робота була представлена на занятті з української 

літератури (23.02.2020), яке було проведено 

викладачем Клименко  І.М. разом зі 

студентами 113 груп спеціальності 013 

Початкова освіта.   

Заняття-літературне дослідження 

мало за мету ознайомити студентів з 

життям гуцулів, їхніми звичаями, побутом, 

фольклорними традиціями, долучитися до 

таїни гармонійного співіснування людини і 

природи та сили людських почуттів. 

На початку заняття було запропоновано інтерактивну вправу 

«Кроссен», за допомогою якої було повторено матеріал з теми «Особливості 

новели «Intermezzo». 

Повідомленню теми та завдань заняття передувало створення 

асоціативного куща щодо розуміння поняття «Гуцульщина». 



Викладач зауважив, що саме ця місцевість викликала особливий 

інтерес М.Коцюбинського. А слова А.Крушельницького:  «Гуцульщині  

поставив Коцюбинський в українському 

письменстві віковічний пам’ятник». І це 

повість «Тіні забутих предків», яку і 

досліджували студенти на занятті. 

Упродовж заняття студенти 

працюють у групах: «наукова лабораторія», 

«експерти», «літературна майстерня». 

Учасники групи науковців запросили 

однокурсників до віртуальної мандрівки 

Гуцульщиною, а експерти провели 

літературну розвідку щодо історії написання твору та назви. 

Під час аналізу твору студенти з’ясували тематику та проблематику, 

композицію та сюжет. 

Обговорюючи основні події твору, студенти образно та творчо 

підійшли до відтворення цікавих епізодів та демонстрували гарні знання 

змісту. 

Для роботи над текстом 

використали один з прийомів критичного 

мислення «Ромашка Блума». Викладач по 

черзі ставила студентам різні питання для 

з’ясування змісту твору: прості, 

уточнюючі, пояснювальні, творчі. 

Студентами груп було створено  

«Літературну павутину»  щодо 

характеристики образів твору. Порівняння 

образів Марічки та Палагни дає відповідь 

на питання: «Хто ж духовно близький Івану?» 

Особливу увагу в повісті приділено міфічним героям, які мають 

безпосередній вплив на долю людини. 

Науковці-фольклористи підготували проект 

«Міфологічні образи повісті», 

познайомивши з щезником, арідником, 

чугайстром, нявками. 

Письменник прагнув перенести в 

повість світогляд, повір’я, легенди і побут 

гуцулів, колорит і запах Карпат. Нікому не 

вдавалось так образно і з душею описати цей 

край. 

Саме оригінальність, змістовність і 

багатство історичних та фольклорних подій 

привертало увагу митців до твору. 



Група «експертів» провела мистецьку розвідку і представила колаж 

«Повість на полотнах українських художників», повідомивши історії їх 

створення.  

Великий вірмено-український кінорежисер Сергій Параджанов 

екранізував повість, створивши світовий шедевр у кіномистецтві. 

Анонс до кінофільму створили учасники літературної майстерні. 

Підсумовуючи матеріал, студенти дійшли висновку, що тіні минулого 

завжди присутні в нашому сьогоденні, а предки, хоч і забуті, але їхні болі і 

радощі, шукання тінями живуть і зараз повторюються в нас . 

Заняття завершується напутніми словами Матері-Терези. 

 


