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ФОРМУВАННЯ УМІНЬ АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОЇ ДЕТАЛІ 
ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ В УЧНІВ 5–7 КЛАСІВ  

 
Формування умінь аналізу художньої деталі літературного твору  

нерозривно пов’язане з розвитком навчально-пізнавальної діяльності 
школярів, у якій виділяють змістовий, організаційно-процесуальний та 
мотиваційний компоненти. Наукові дослідження, здійснені М. Махмутовим, 
Н. Менчинською, Н. Половніковою, О. Савченко, М. Скаткіним та ін., 
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довели, що тільки активна діяльність самого школяра сприяє формуванню 
умінь та навичок, забезпечує його успішний інтелектуальний розвиток. 
Розглядаючи участь школярів у активній пізнавальній діяльності як 
важливу умову їх розвитку, вчені-дидакти ведуть пошук ефективних форм, 
методів, засобів, умов активізації навчального процесу. 

Методичний аспект досліджуваної проблеми частково розроблено у 
працях вчених-методистів ХІХ ст. Ф. Буслаєва, В. Водовозова, 
О. Острогорського, В. Стоюніна. Зокрема В. Водовозов, надавав особливого 
значення повторному прочитанню учнями художнього тексту, яке сприяє 
заглибленню в деталі, подробиці з метою усвідомлення ідейно-художнього 
змісту твору. 

Сучасні вчені-методисти О. Бандура, Н. Волошина, А. Лісовський, 
Є. Пасічник, Л. Мірошниченко та ін., розмірковуючи над сутністю 
пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення літературного твору, 
співвідносять її з усіма методами вивчення літератури. Даючи поради 
вчителеві-словеснику, Н. Волошина зазначає, що організовувати роботу 
над текстом потрібно так, щоб учні не лише «пізнали мистецьку 
майстерність автора», відкрили художню обумовленість поетичних 
висловів, але й пережили естетичну насолоду від твору, могли 
сформулювати власне оцінне ставлення до нього [1, с. 63–64]. 

Таким чином, створення методики формування умінь учнів 5–7 
класів аналізувати художню деталь літературного твору базується на 
дослідженнях сучасного літературознавства, педагогічної та методичної 
наук. 

Важливим для шкільного аналізу художнього твору є наукове 
визначення художньої деталі як засобу словесного мистецтва, якому 
властива особлива змістова наповненість, символічна зарядженість, 
важлива композиційна й характерологічна функція.  

Формування умінь аналізу художньої деталі літературного твору 
нерозривно пов’язане з розвитком навчально-пізнавальної діяльності 
школярів, у якій виділяють змістовий, організаційно-процесуальний та 
мотиваційний компоненти, що дозволяє чітко уявити істотні взаємозв’язки 
між знаннями, діями і мотивами в процесі навчання. 

Основним засобом формування пізнавальних умінь виступають 
навчальні завдання, які органічно входять в уроки та пов’язані з їхньою 
загальною метою і змістом. Відбуваючись водночас із засвоєнням знань, 
формування вмінь здійснюється цілеспрямовано в умовах спеціально 
організованої діяльності. 

Ефективність формування умінь учнів 5–7 класів аналізувати 
художню деталь літературного твору залежить від урахування вікових 
психологічних особливостей сприймання підлітками художньої літератури, 
котрі полягають в неповноті сприйняття художнього тексту учнями цієї 
вікової групи, пропуску його важливих елементів і деталей; в 
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недостатньому розвитку аналітичних здібностей; в труднощах розуміння 
образної мови літературних творів; в недосконалості відтворювальної і 
творчої уяви; в недостатності життєвого досвіду; труднощах в 
установленні асоціативних зв’язків і правильної, вичерпної оцінки 
зображених у творі явищ дійсності; в недосконалості власного мовлення 
учнів. 

Методика формування умінь учнів аналізувати художні деталі 
літературного твору полягає насамперед у дотриманні в роботі з художнім 
текстом атмосфери пошуку, розв’язанні проблеми; використанні методів 
виразного і творчого читання художнього тексту, прийомів спостереження 
над текстом, художнього переказу, коментування, ілюстрування, усного 
малювання, стилістичного експерименту, пояснення ідейно-художнього 
навантаження деталей у контексті. 

Такі методичні підходи сприяють розвитку дослідницько-пошукових 
здібностей учнів, усвідомленому сприйняттю ними художнього тексту. 
Для їх успішної реалізації словесник має чітко орієнтуватися в 
особливостях сприймання підлітками художніх творів, мати уявлення про 
природу художньої деталі та її функції в літературному тексті. 

Методика формування вмінь аналізу художньої деталі літературного 
твору в учнів 5–7 класів сприяє вдосконаленню сучасного навчально-
виховного процесу. Вона спрямована на розвиток образного мислення, 
особливістю якого є здатність сприймати конкретно-чуттєвий образ 
(художню деталь), на формування емоційно-оцінного ставлення до 
літературних героїв та особистісної оцінки художнього твору. 
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