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Програми з української літератури для загальноосвітніх шкіл в 

пояснювальних записках пріоритетним завданням, що ставиться перед 
учителем і учнями, визначають аналіз художнього твору. Зважаючи на це, 
предметом нашого дослідження є шляхи аналізу літературного твору в 
педагогічній практиці В.О.Сухомлинського. 

Предмет дослідження передбачає аналіз таких питань: 
1) основні принципи аналізу літературних творів; 
2) варіантність аналізу твору в практиці Василя Олександровича; 
3) вимоги В.О.Сухомлинського до аналізу літературних творів. 
До проблеми аналізу літературних творів звертаються у спеціальних 

публікаціях літературознавці й методисти, зокрема В.Неділько, Є.Пасічник, 
Б.Степанишин, Н.Волошина, Г.Клочек, Г.Токмань та багато інших. Їхні 
науково-методичні праці присвячені питанням про сутність, завдання й 
способи здійснення аналізу твору. 

Під поняттям „аналіз літературного твору” розуміють розчленування або 
розклад цілого на складники й вивчення кожної з цих частин окремо [1, 38]. 
Щоб осягнути зміст і значущість художнього твору вчителю й учневі 
необхідно оволодіти методикою літературознавчого аналізу твору. Будь-яка 
версія аналізу базується на всебічному вивченні художнього твору.  

Проблема духовного, естетичного та виховного потенціалу 
літературного твору особливо яскраво й специфічно відображена в 
педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського. В основі шкільного аналізу 
твору педагог-гуманіст вбачав багатогранне сприймання, глибоке 
осмислення тексту, а не критичної статті в підручнику або журнальній 
рецензії. Педагогічна діяльність учителя-словесника В.О.Сухомлинського 
проходила в період кон’юктурний і особливо заполітизований. Але не 
дивлячись на це, павлиський вчитель вважав, що урок літератури дає 
можливість учителю й учням доторкнутися до явища мистецтва. 

Отже, в основі вивчення й аналізу художнього твору є певні засади. 
Окрім загальнодидактичних і специфічних (аналізу твору в єдності змісту й 
форми, історизму) принципів, аналіз літературного твору керується загально- 
мистецькими законами, а саме: безпосередність сприйняття й аналізу твору; 
поєднання загальноприйнятих оцінок художнього твору з особистими; 
критичний підхід до художнього рівня літературного твору; вибірковість 
аналізу; єдність змісту твору та його автора; поєднання свободи й 
необхідності в контактах системи „літературний твір-читач”; єдність 
читання, сприймання й аналізу; читач – суб’єкт аналізу” [2, 199].  

Керуючись законами естетики, загальномистецькими принципами, 
учитель в процесі аналізу художнього твору відкриває учням естетичну 
цінність літературного твору. Справжнє вивчення літератури неможливе без 



виховання почуття прекрасного. Специфіка літератури як навчальної 
дисципліни полягає в тому, що в ній поєднуються дві форми пізнання: 
образна (художня) і логічна. Методи та шляхи аналізу художнього твору 
зумовлюються законами художнього сприймання. У процесі аналізу 
літературного твору не лише поглиблюється ідейно-художня суть його, але й 
формується особистість, її світогляд, духовне обличчя. 

Запорукою успішного аналізу твору є первісне ознайомлення з текстом 
та емоційно-естетичне його сприйняття. 

В.О.Сухомлинський зазначає: „Викладачі літератури старших класів 
нашої школи ніколи не допускають, щоб учні читали за підручником про 
художній твір до ознайомлення з першоджерелом, тобто із самим твором. Це 
було б рівнозначне тому, якби людина стала читати про музику, 
сподіваючись осягти її красу, не почувши жодного звука музичного твору. 
Тільки коли в свідомості учнів склалося уявлення про художні образи твору – 
моральне ставлення до героїв, явищ, подій, – допускається читання 
підручника” [4, 226]. Під час роботи з текстом-першоджерелом 
В.О.Сухомлинський використовував різноманітні види читання твору, учні 
висловлювали свої думки, судження щодо суспільно-політичних, моральних, 
естетичних проблем, порушених у творі. 

Інколи вивчення теми з літератури вихованці педагога починали із 
дискусії про твір, прочитаний самостійно, або проблеми, порушеної в творі. 

Наступним етапом аналізу твору в практиці В.О.Сухомлинського було 
розкриття умовності підтексту та ідейно-художнього змісту твору, значення 
художніх засобів. „Ми добиваємося того, щоб з малих років дитина 
переживала красу слова в художньому творі, щоб її хвилювали і опис 
природи, і зображення духовного світу героїв. Учень, який у дитинстві багато 
разів переживав красу слова, прагне передати словами свої заповітні думки”, 
- зауважує В.О.Сухомлинський [3, 378]. 

У процесі аналізу художнього твору важливе місце посідає виразне 
читання. Читаючи твір самостійно, а потім перечитуючи окремі його уривки, 
що дають найбільше уявлення про ідейно-художній зміст твору, учні глибше 
розуміють події, конфлікт, проблематику і художню вишуканість 
літературного твору. У практичній діяльності В.О.Сухомлинського 
знаходимо: „Читання і вголос, і про себе – головний етап естетичного та 
ідейного сприймання художнього образу. Учитель навчає не тільки читати, а 
й сприймати” [3, 236]. 

Як бачимо, великого значення педагог надає читанню творів з тим, щоб 
учні мали відчути різноманітні відтінки думок і почуттів художніх образів. 

На фоні проблем, порушених у творі, аналізуються образи. Це можуть 
бути образи людей та, так звані, художні моделі, зокрема образи предметів, 
явищ, процесів, які так чи інакше впливають на взаємодію образів-
персонажів, дають можливість глибше зрозуміти їхні характери, вчинки 
тощо. 

В образі героя чи антигероя письменник відображає певну сторону 
дійсності, дає зображуваному явищу певне висвітлення, тлумачить його 



відповідно до своїх поглядів, керуючись при цьому загальнолюдськими 
категоріями. 

Характеризуючи образи, В.О.Сухомлинський використовував різні види 
характеристик, зокрема, індивідуальну, порівняльну (зіставну), групову. 

В образі головного героя, в системі персонажів твору письменник 
ставить якусь соціальну проблему, ширшу чи вужчу, більш чи менш важливу 
для суспільства. Тому, аналізуючи образ головного героя, педагог звертав 
увагу на його взаємини з іншими персонажами. Часто саме це дає ключ до 
авторського розуміння дійсності, до визначення світогляду письменника. 
В.О.Сухомлинський зазначав: „... дуже важливо, щоб кожний учень проник у 
задум автора, відчув звучання авторського тексту” [3, 236].  

Педагог звертав увагу на те, що художній образ – це єдність 
об’єктивного і суб’єктивного, сущого і бажаного, реального й ідеального. 

Аналізуючи образи, учні починають думати про себе, оцінюють свої дії 
та вчинки, вимірюють свою моральність. А це надзвичайно важливо, бо на 
уроках літератури, на думку В.Сухомлинського, треба виховувати культуру 
думок і почуттів, потяг до книги, до знань, прагнення самовдосконалення. 
Використовуючи пообразний шлях аналізу літературного твору, Василь 
Олександрович звертав увагу на те, що  в образах-персонажах часто 
виражається психологія народу, його менталітет, розкривається внутрішній 
світ людини. 

Вивчаючи образ головного героя, учитель зосереджував увагу на його 
ролі в розвитку сюжету та композиції твору. А засобами характеристики 
персонажів є їх мова, їх світогляд, думки, почуття, мрії, думки про нього 
інших персонажів, портрет, авторське ставлення до нього. 
Охарактеризувавши все це, можна зробити висновок про типове й 
індивідуальне в образі, а потім акцентувати увагу на його виховному 
значенні. Щоб домогтися постання літературного образу перед учнями як 
повноцінного людського характеру, як типового представника певної групи 
людей, класу чи народу, учитель звертав увагу на характеристику персонажа 
в праці на матеріально-побутову характеристику, зокрема, як той чи інший 
персонаж ставиться до їжі, до одягу, до житла, до природи, до землі, до 
грошей, до побуту взагалі. У процесі аналізу образу вагомою є його моральна 
характеристика, наявність у персонажа принципів моралі. Визначаємо, які з 
цих  принципів є домінуючими. Звідси можна зробити висновок про те, чи є 
ця людина моральною, позитивною, чи ця людина антиморальна, негативна. 
Оскільки в творах українського красного письменства відображається життя 
й побут українців, цікавою є й звичаєва характеристика персонажів. 

При цьому звертається увага на знання персонажем звичаїв, традицій, 
обрядів, свят та дотримання ним цих традицій. Щоб підсилити повноту 
уявлення образу, акцентується увага й на світоглядних позиціях персонажу, 
на його ідеологічній позиції, а потім ведеться мова про естетичну зрілість 
образу. При застосуванні такого комплексу характеристик є можливість 
найповніше й найґрунтовніше розглядати образи-персонажі літературних 
творів, що вивчаються у старших класах загальноосвітньої школи. 



Ці різноманітні типи характеристики образів застосовував у своїй 
педагогічній діяльності В.О.Сухомлинський. У співпраці зі своїми 
вихованцями з’ясовувалися основні проблеми, порушені в творі.  

Найраціональнішим, на думку В.О.Сухомлинського, в цьому розумінні є 
метод бесіди. Вивчаючи твір А.Головка „Бур’ян” і характеризуючи образ 
Давида Мотузки, учитель використовує таку систему запитань:  

Яким постає Давид на перших сторінках роману? Що вказує на його 
природну доброту і щиру увагу до людей? Що свідчить про його мистецьку 
обдарованість, відчуття краси природи? Чому автор надає важливого 
значення мріям Давида? 

Про що ще мріяв Давид на фронті і в повоєнний час? 
У чому виявляється громадянськість як риса духовності героя? 
Що вказує на високі моральні запити і порядність Давида? 
Чи можна вважати Давида типовим комуністом? Доведіть, що це так. 
Які загальнолюдські цінності підносить автор в образі Давида? 
Як, на думку Давида, треба ставитися до кохання? 
У чому полягає актуальність образу? 
Щоб з’ясувати художню й естетичну цінність твору, визначено такі 

питання: 
У чому, на вашу думку, виявився талант письменника? 
Яку роль відіграє індивідуалізація мови персонажів? 
Що виступає засобом втілення авторської позиції? 
Яку роль відіграють описи, пейзажі, портрети? 
У чому полягає роль художньої деталі? 
Як ви розумієте назву твору? 
У чому ідейна спрямованість твору? 
У чому полягає естетична цінність роману? [4]. 
У спадщині В.О.Сухомлинського надзвичайно цінним є думки про те, як 

вести бесіду зі своїм учнем. На його думку, це складна справа, оскільки 
вимагає від педагога професіоналізму. Зразковими для нас в творчому 
доробку В.О.Сухомлинського є виховні бесіди з учнями, а також бесіди, в 
процесі яких аналізується художній твір. 

Окрім пообразного аналізу, В.О.Сухомлинський використовував й інші 
шляхи аналізу твору, зокрема цілісний, проблемно-тематичний, послідовний. 
Простежується така послідовність розгляду літературного твору. 

1. Тема та ідейний зміст твору. 
2. Образи і їх взаємозв’язок. 
3. Композиція. 
4. Ідея твору, його суспільне значення. 
5. Мова твору. 
6. Місце твору в історико-літературному процесі. 
Отже, розглядаючи проблему шкільного аналізу літературного твору в 

спадщині В.О.Сухомлинського, нами визначено такі його вимоги: 1)аналіз 
художнього твору має виховний характер, готує учня до життя, формує його 
ідейно-моральні переконання, виробляє ціннісні орієнтири; 2) у процесі 



аналізу необхідно відкривати учням естетичну цінність літературного твору, 
знайомити їх з теоретико-літературними поняттями, формувати уявлення про 
умовності мистецтва, але робити це обережно, не випереджаючи їх 
читацького досвіду; 3) шкільний аналіз твору повинен узгоджуватися із 
завданнями сучасності; 4) він не повинен перетворюватися в безпристрасне 
дослідження, а має супроводжуватися почуттями вчителя й спрямовуватися 
до сердець учнів; 5) у процесі аналізу твору необхідно враховувати думки й 
почуття школярів, сприймання ними тексту, враховувати їхній життєвий 
досвід. 

За таких умов, на думку педагога, літературний твір відкриває перед 
учнем простір для розумової, моральної та естетичної діяльності. „У знанні 
літератури на перше місце висувається розуміння ідейних і естетичних 
критеріїв цінності художнього твору, глибоко особисте емоційно-моральне 
ставлення до естетичних цінностей” [2, 197]. 

Отже, знання з літератури – це розуміння матеріалу, що вивчається, й 
ставлення до цього матеріалу. А це залежить від того, який шлях аналізу 
твору обирає вчитель. Адже „Словесник – це майстер, чарівник слова”, - 
зазначає В.О.Сухомлинський [5]. 

Такі вимоги до знань з літератури визначають характер домашніх 
завдань, що пропонуються учням. Великий педагог орієнтував учнів на 
самостійну роботу з текстом з метою формування власного погляду на 
художній твір. При цьому особливе місце педагог-новатор надавав 
диференційованому підходу до учнів у процесі викладання літератури. Він 
був глибоко переконаний, що не всі діти однаково здатні вивчати літературу, 
тому до учнів не можна підходити з однією міркою знань. Педагог у своїй 
практичній діяльності дотримувався правила, що кожен повинен робити те, 
до чого здібний, але при цьому В.О.Сухомлинський спонукає вчителя до 
розвитку літературних здібностей всіх учнів. 

А це вимагає знання духовного світу і можливостей кожного учня та 
застосовування різних варіантів вивчення художнього твору. 

Отже, у своїй педагогічній діяльності В.О.Сухомлинський 
використовував різні методи навчання й виховання, різні шляхи аналізу  
літературного твору, але перевагу надавав методам формування свідомості 
(бесіда, переконання, роз’яснення моральної істини). Він поєднував їх з 
іншими методами та засобами, бо тільки в органічній єдності можливе 
справжнє навчання й виховання засобами художньої літератури. 
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