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В умовах реформування шкільної літературної освіти чільне місце 

займає проблема змісту освіти, зокрема літературної, та її науково-
методичне забезпечення. Використання сучасних навчальних технологій, 
серед яких – діалогові технології (сукупність форм і методів навчання, за-
снованих на діалоговому мисленні у взаємодіючих дидактичних системах 
суб’єкт-суб’єктного рівня (учень-учитель, учень-автор, учитель-автор то-
що)) [5; 212], які найбільш поширені серед інших – шлях до реалізації за-
значеної проблеми. Особлива роль, тут, відводиться діалогу як формі ко-
мунікативної взаємодії реальних або уявних учасників, в ході якого відбу-
вається не просто обмін інформацією, а виявлення смислових позицій, цін-
нісних орієнтацій та особистісних аргументованих суджень. 

Організація діалогу на уроках літератури в старших класах є актуа-
льним завданням для сучасної системи освіти, адже нові технологічні і 
змістові підходи орієнтують вчителя та учня, в першу чергу, саме на вмін-
ня вести діалог в усіх його видах. 

Як зазначено в чинній програмі з української літератури для серед-
ньої загальноосвітньої школи, під час навчально-виховного процесу пе-
редбачено таку його організацію, у процесі якої вчитель дає необхідні ста-
ртові знання, висловлює-демонструє власні судження, заохочує до глиб-
шого пізнання, зацікавлює, корегує, спрямовує вивчення теми. Але не ви-
магає прийняття єдиної думки, не диктує своє прочитання тексту, він лише 
спонукає до певних оцінних суджень, а учень вчиться їх робити самостій-
но, так само як і самостійно мислити, оцінювати, порівнювати, проводити 
аналогії з сучасним життям, власним життєвим досвідом тощо [2]. 

Цей акцент програми, спрямований на постійну творчу співпрацю, 
діалог учителя, учня з художнім твором, дає широкий простір для само-
стійного сприйняття і осмислення літератури як виду мистецтва. 

Як показує аналіз наукових публікацій вітчизняних (Б. Ананьєв, 
М. Бахтін, Л. Виготський, О. Леонтьєв, Б. Ломов, М. Каган, С. Рубінштейн 
та ін.) та зарубіжних учених (М. Бубер, А. Маслоу, Г. Олпорт та ін.), про-
блема педагогічного спілкування займає одне з чільних місць в структурі 
знань про людину, є давньою та традиційною проблемою для теоретичних 
та експериментальних наукових досліджень. 

Водночас, проблема діалогу, його природа, сутність, функціональні 
та організаційні особливості останнім часом привертає все більше уваги 
спеціалістів у галузі психології, педагогіки, лінгвістики, зумовлюючи, тим 
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самим, комплексний підхід до її дослідження. В. Горшкова, Г. Давидова, 
Г. Дьяконов, І. Зязюн, В. Оконь, О. Федотова, Н. Щуркова та інші зазнача-
ють, що лише діалогічний підхід в освіті здатен забезпечити повноцінний 
розвиток особистості, її самоактуалізацію. 

Діалогічність у навчанні є своєрідним показником особливостей ду-
мки учнів, об’єктивною основою для інтеріоризації елементів зовнішніх 
діалогів і перетворення їх у засіб здійснення діалогів внутрішніх та перед-
бачає рівноправність учасників взаємодії, що можливо лише при високій 
мотивації учіння (учіння як цінність). 

Особливістю навчального діалогу є те, що він спрямований на 
розв’язання педагогічних завдань, основною з яких є розвиток мисленнє-
вих і комунікативних умінь. Об’єктивною передумовою звернення до діа-
логу учасників процесу навчання є відповідний відбір і побудова змісту 
освіти. Уміння учня вести діалог пов’язане його умінням відокремити 
знання від незнань, будувати цілі свого навчання, обирати для цього освіт-
нє середовище, рефлексувати. 

В методичній літературі немає чіткого тлумачення поняття діалогіч-
на взаємодія та його використання, зокрема на уроках літератури. Окремі 
аспекти проблеми висвітлено в працях О. Ісаєвої, О. Куцевол, Г. Токмань. 
Так, Г. Токмань пропонує екзистенціально-діалогічну концепцію у викла-
данні української літератури, в якій розглядає діалогізм як один із специ-
фічних принципів вивчення літератури в середній школі, а сам діалог, на 
думку дослідниці, повинен наблизити навчальну діяльність до мистецької 
[4]. Окремий інтерес становить робота над образом-персонажем у процесі 
аналізу художнього твору на основі діалогічної взаємодії. 

Відомо, що гуманітарний компонент освіти не може бути сприйня-
тий особистістю жодним іншим шляхом, окрім діалогу з нею. Гуманітар-
ним є саме діалог, який торкається таких питань буття, які не мають оста-
точного розв’язання, внаслідок чого навчальний процес постає як послідо-
вність органічно пов’язаних «діалогів», сукупність яких складає єдиний, 
безперервний, незавершений розвивальний діалог. 

Якщо йдеться про гуманізацію та гуманітаризацію як умови якісної 
освіти, необхідно поставити учня в центр уроку як «клітинку» навчального 
процесу. Діалоговий характер навчання, звернений до світу учня, повинен 
мати своїм результатом сформовану особистість учня, яка змінюється та 
усвідомлює цей процес до кінця. 

Художня література покликана відіграти особливу роль в становлен-
ні самосвідомості сучасного громадянина. Перед нами новий учень ХХІ 
століття, який має широкі інтереси, цікавиться мистецтвом, має свої по-
гляди, висловлює власні судження. Його треба залучити до діалогу–
зустрічі з письменником. Важливо, щоб ці зустрічі не розчарували учня, 
щоб вони стали потребою його внутрішнього «Я» через художній твір, ав-
торську позицію. 
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Письменник і читач – нерозривні поняття: відокремлене одне від од-
ного, кожне з них позбувається своєї сутності. Вивчати літературний твір 
поза його функцією не можна: закономірності його побудови, змістовий 
взаємозв’язок – все це визначається функцією твору і не існує сам по собі. 
Художній твір без вивчення його функції мертвий і незрозумілий, бо всі 
його найважливіші складові цією функцією обумовлені і виростають з неї. 
Отже, досліджувати його треба як цілісність з його змістом, формою, фун-
кцією, проблемою, визначеною письменником; його діалогом з читачем 
тощо [3; 248]. 

Сприймаючи художній твір, учень переконується, що він має справу 
не з твором як таким, а з тим людським змістом, який вклав в нього автор. 
Автор, немов би, звертається до учня, передаючи йому свій таємний зміст, 
а учень осягає (або не осягає) все ціннісне розмаїття змісту, який передає 
йому автор. Це – перший і основний діалог, хоч і розгортається в своєрід-
ній мовчазній формі. 

На особливу увагу в роботі над змістом художнього твору заслуго-
вує, зокрема, і робота над образами-персонажами, адже образ-персонаж – 
це своєрідний сплав індивідуального і типового, національного і загально-
людського, а художній твір – то поважний документ духовного життя не 
самої лише індивідуальності поета, але й усієї нації, серед якої живе поет, 
настрій, відносини, чуття та події якої висловлює він як найживіші, найчу-
тливіші її частини. Тільки в єдності індивідуального і типового, національ-
ного і загальнолюдського можна забезпечити повноцінний аналіз образів-
персонажів [1, 265–266]. 

Учні старшого шкільного віку проявляють інтерес до складного вну-
трішнього світу героя, прагнуть пізнати творчий світогляд автора. Саме від 
того, як буде організована робота над образом-персонажем залежатиме 
сприйняття і осягнення змісту літературного твору. 

У літературознавстві вершиною епічного мислення Панаса Мирного 
вважають роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (1875 р.), який акаде-
мік О. Білецький назвав «будинком із багатьма прибудовами і надбудова-
ми, зробленими неодночасно і не за строгим планом», де автор у центр ху-
дожнього дослідження ставить неординарну людину й детально простежує 
її психологічний стан за різних обставин. Особливу увагу в творі, переду-
сім, привертає центральний персонаж Чіпка Варениченко, який є однією із 
загадкових постатей у літературі другої половини ХІХ століття. Нове в ха-
рактері Чіпки – результат зіткнення абсолютно протилежних первнів. Су-
перечність у його внутрішньому світі – це, фактично, вічне розходження 
між прагненням до найповнішого самовираження, реалізації великої поте-
нційної енергії й постійною протидією зовнішніх обставин, неможливістю 
досягти ідеального світопорядку (вимальованого в уяві). Отже, неординар-
на особистість випадає із суспільної ієрархії; виникає конфлікт із середо-
вищем і внутрішня драма душі. 
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У старшокласників, теж, може виникнути неоднозначне ставлення до 
цього образу. На уроці можна показати основні компоненти літературного 
образу – його ідейний зміст, мовленнєву характеристику; вплив історичних 
умов епохи, соціального середовища і виховання, отриманого в дитинстві, 
на склад особистості і характер героя; розкриття його характеру в деталях 
портрету, оточення; майстерне використання внутрішнього монологу і ав-
торської характеристики. Завдання вчителя полягатиме в тому, щоб допо-
могти учням зрозуміти неординарну постать головного персонажа твору. 
Це можливо здійснити за умови відповідної організації діалогічної взаємо-
дії під час аналізу художнього твору. 

Успішність здійснення навчальної технології діалогічної взаємодії 
під час роботи над образом Чіпки Варениченка, обумовлюється такими 
вимогами, які можна оформити у вигляді пам’ятки для учнів: 

– бажання двох суб’єктів брати участь в діалозі; 
– бажання зрозуміти одне одного, дізнатись позицію співрозмовника; 
– наявність власної позиції; 
– наявність єдиного предмета діалогу; 
– інтерес до теми діалогу, до співрозмовника, його позиції, способу 
мислення; 

– бажання бути зрозумілим; 
– уміння вибрати доступну мову спілкування; 
– уміння слухати, чути, ставити запитання; 
– рівність умов для учасників діалогу; 
– прагнення надати діалогу розвивальний характер. 
За таких умов організації навчальної діяльності, учень може брати 

активну участь у діалозі, розвиватися як особистість. 
Виходячи з ідеї навчального діалогу, слід враховувати етапи роботи 

над образом-персонажем. Так, характеристику образу Чіпки Варениченка 
можна поділити на такі етапи: докомунікативний, комунікативний, пост-
комунікативний. 

На першому етапі вчитель здійснює установку на сприйняття образу: 
переключення уваги, психологічна адаптація до майбутньої рецептивно-
естетичної та когнітивно-логічної діяльності, зосередження уваги, вклю-
чення роботи різних типів мислення і уяви. 

Пропонуємо такі орієнтовні питання для обговорення: 
– Як ви вважаєте, чому Панас Мирний обрав саме Чіпку головним 

героєм твору? 
– Яку мету поставив перед собою автор, створюючи складну систе-

му образів-персонажів у романі? 
– Чому автор обрав для свого твору саме ці життєві факти? Чого він 

хотів досягнути? 
На другому етапі вчитель дає завдання учням простежити життєвий 

шлях Чіпки. 
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Оволодівши увагою учнів, учитель активізує роботу над характерис-
тикою образу Чіпки. При цьому, він може прямо звертатися до учня, ви-
кликаючи його безпосередню реакцію на відображене в тексті, або робить 
натяк на щось, інтригує, збуджує асоціації. Співучасть здійснюється у про-
цесі діалогу, за умови, якщо учень поєднує у своїй свідомості різні деталі 
образу, мотиви і картини життя головного героя в єдину картину буття. 
Саме в свідомості учня, образ Чіпки набуватиме своєї художньо-естетичної 
цілісності, яка закладена йому свідомістю автора. З цією метою організо-
вується робота в малих групах: 

1 група досліджує дитинство; 
2 група – юність; 
3 група – молодість; 
4 група – зрілість. 
Кожна з груп досліджує основні події життя Чіпки, акцентуючи ува-

гу на чинники, що мали вирішальний вплив на формування Чіпки як прав-
дошукача, бунтаря та Чіпки-злочинця. 

Пропонуємо такі орієнтовні питання для обговорення: 
– З якою метою автор показує життя Чіпки з самого дитинства і до 

його арешту? 
– Якими шляхами Чіпка шукав правду? Оцініть ці шляхи. 
– Чи завжди показано Чіпку в однаковому психологічному стані? 

Прокоментуйте. 
Для дискусії: 
– Чіпка і земля. 
– Складні стосунки Чіпки з матір’ю. 
– Чіпка в подружньому житті. 
– Батько Чіпки: ідеал для нього чи злочинець? 
– Чому традиційна мораль селян стала трагедією для Чіпки? 
– Як простежується боротьба добра і зла за душу головного персо-

нажа? Відповідь прокоментуйте. 
– Як уживається в образі Чіпки господар-працелюб і розбишака-

грабіжник? 
– Поміркуйте, чи однозначно оцінює автор образ Чіпки на початку 

та в кінці твору? 
– Чи можна виправдати Чіпку? (Дискусія). 
Така робота, проведена у формі діалогічної взаємодії, має перейти у 

внутрішній діалог між «Я» і «Ти» у свідомості учня. Таким чином, постко-
мунікативний етап роботи над характеристикою образу Чіпки – це набуття 
учнем нових художніх цінностей, створення власного світобачення: він те-
пер сам починає виступати транслятором цих цінностей. 

Діалогічна ситуація створюється (в цьому головна різниця уроку-
діалогу від звичайного уроку-бесіди, на якому вчитель знає наперед відпо-
віді на поставлені запитання), виходячи з реакції учнів на повідомлені чи 
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набуті факти, смисли, цінності. Вона, звичайно, прогнозується, модулю-
ється педагогом, але ніколи не може бути запрограмована раніше, бо в 
цьому випадку діалог втрачає смисл як вільне спілкування двох рівноправ-
них співрозмовників. 

Отже, перевага діалогічної взаємодії на уроці української літератури 
– у зверненні до кожного учня як неповторної індивідуальності, де вчитель 
займає позицію співрозмовника, зацікавленого особистою думкою кожно-
го і поважає цю думку, спонукає до свободи висловлювань, полеміки, ви-
никнення нових проблем для обговорення. Вчитель перетворюється з дже-
рела інформації в активного учасника творчого процесу, який ефективно 
впливає на становлення інтелектуально і естетично розвиненої особистості. 

Зазначені вище принципові позиції можна визначити як підґрунтя 
для впровадження технології діалогічної взаємодії в навчальний процес на 
уроках української літератури в старших класах. 
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