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Приходько Оксана, м. Київ 
СТРАТЕГІЇ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО СКЛАДАННЯ ЗНО 

 

Стаття присвячена окресленню провідних методів, форм і методичних прийомів аналізу художнього 

твору на уроці української літератури у процесі підготовки старшокласників до складання ЗНО з 

української мови та літератури. Запропоновано алгоритм аналізу ліричного твору, таблиці-цитатники до 
характеристики персонажів значних за обсягом епічних, ліро-епічних та драматичних творів у рамках 

програми ЗНО.  

Ключові слова: аналіз художнього твору, ЗНО, читацька компетентність, дослідницька 

компетентність, літературний паспорт твору, алгоритм аналізу ліричного твору, таблиця-цитатник. 
The paper deals with major methods, forms and methodological techniques of literary work analysis in 

Ukrainian literature classes in the course of senior pupils preparation for the external independent testing in the 

Ukrainian language and Ukrainian literature. An algorithm is  suggested for lyrical work analysis and quotation 
tables are presented for describing characters of voluminous epic, lyrico-epic, and drama works within the external 

independent testing program.  

Keywords: literary work analysis, external independent testing, reading competence, research competence, 

literary passport of a work, literary work analysis algorithm, quotation table. 
Аналіз художнього твору є основою вивчення літератури в школі. У процесі підготовки до складання 

загальнонаціонального оцінювання з української мови та літератури важливе місце посідає 

літературознавча підготовка учнів та учениць, що є запорукою якісного вивчення, а відтак – глибокого 
розуміння проблематики та поетики текстів, передбачених програмою ЗНО, затвердженою Міністерством 

освіти і науки України [3].  

Питанню літературознавчого аналізу художнього твору в школі присвячені праці низки 
літературознавців та фахівців із методики викладання української літератури: Н. Волошиної, Г. Клочека, 

Є. Пасічника, О. Семеног, Б. Степанишина, Г. Токмань, Б. Тихолоза, В. Шуляра та інших. У царині 

методики аналізу художнього твору на уроках літератури науковцями та педагогами пропонуються різні як 

традиційні, так й інноваційні методи та методики, форми і прийоми аналізу художнього тексту.  
Мета розвідки полягає в окресленні комплексу найбільш оптимальних форм, методів і прийомів 

літературознавчого аналізу художнього твору у процесі підготовки до складання ЗНО на уроці української 

літератури. 
Для того щоб ґрунтовно опрацювати текст, збагнути його проблематику, мотиви, концепцію і задум 

письменника, відчути авторський стиль, одержати естетичну насолоду, пережити почуття і переживання героїв, 

емоційне піднесення, учням не достатньо просто прочитати текст твору (безперечно, повну його версію, а не за 

хрестоматією), – його, цей текст, потрібно на уроці «проговорити». Під поняттям «проговорити» йдеться про 
низку методичних технік і прийомів, до яких вдається вчитель під час аналізу твору. 

Специфіка проведення ЗНО з навчальних дисциплін, а зокрема з української мови та літератури, полягає 

в тому, що учень має запам’ятати, а потім відтворити здебільшого через виконання тестів двох видів (з 
однією правильною відповіддю та на відповідність) якомога більший обсяг матеріалу, окреслений 

програмою ЗНО. Зміст тестів з української літератури націлений оприявнити  знання учнів у двох 

площинах – теорії літератури (поняття про течії, стилі, напрями, роди й жанри, композиційну специфіку та 
архітектоніку й поетику текстів (тропи, синтаксичні і стилістичні фігури тощо) та змісту творів (елементи 

сюжету, послідовність подій, система персонажів, їх цитатна характеристика, проблематика, провідні 

мотиви (для ліричного твору) тощо). Причому значна частина тестів здебільшого з однією правильною 

відповіддю ставить перед випускником подвійне, а іноді й потрійне завдання.  
Наводимо приклад. Завдання 41 ЗНО 2018 року (сесія 1). «Були вони всі три панські й повиростали по 

панських дворах. Лушня був пана Совинського, а Пацюк та Матня – пана Польського, того самого, що й 

Чіпчин батько», – сказано про персонажів 
А історичного роману 

Б соціально-психологічного роману 

В соціально-побутової повісті 
Г сентиментально-реалістичної повісті 
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Д пригодницького роману 
Щоб обрати правильну відповідь, учень повинен виконати подвійне завдання: згадати назву твору та 

визначити його жанр. 

Якісні знання учнів у процесі підготовки до складання ЗНО з української мови та літератури мають 
забезпечуватися високим рівнем розвитку читацької компетентності. Під читацькою компетентністю 

розуміємо «якість особистості, яка виявляється в готовності й здатності самостійно здобувати і 

застосовувати пов’язані з читацькою діяльністю знання та вміння розв’язувати актуальні завдання, 
здійснювати читацький і особистісний саморозвиток» [5, с. 9]. 

Високий рівень розвитку читацької компетентності на уроці аналізу художнього твору сприяє 

максимальному засвоєнню/запам’ятовуванню учнями текстів через розвиток емоційного інтелекту. Робота з 

текстом виявляє, наскільки учень може бачити / відчувати / розуміти текст, зчитувати інформацію, що 
ховається за підтекстом, пізнавати механізм творення / конструювання твору, і, звісно, розкодовуючи думки 

й почуття автора, розуміти його головний меседж, спрямований на читача-реципієнта. Діалектика процесу 

читання / інтерпретації очевидна: виконуючи аналіз художнього твору, учень одночасно виступає і 
реципієнтом, й інтерпретатором тексту. Щоб розвинути читацьку компетентність, учитель має поступово, 

індуктивно (починаючи з 5 класу) формувати навички комплексного аналізу тексту, привчати бачити його 

глибинний зміст (підтекст), пояснювати й мотивувати кожне слово в тексті, кожен художній прийом, 

пізнавати механізми творення тексту з усім арсеналом художніх засобів, якими послуговується автор, 
розкриваючи всі його «секрети поетичної творчості».  

Готуючи старшокласника до складання ЗНО, учитель має сформувати майстерного інтерпретатора 

художнього тексту. Оскільки через якісну рецепцію художнього твору та здатність до читацької 
інтерпретації текст залишається в інтелектуальній та емоційній пам’яті учня. Сьогодні популярною формою 

аналізу художнього твору на уроках як української, так і зарубіжної літератур стало укладання 

літературного паспорта твору. В основу такої методики покладено схему, шаблон, що сприяє систематизації 
і запам’ятовуванню матеріалу. Зазвичай літературний паспорт твору передбачає такі номінації: автор, назва 

твору, літературний рід, жанр, форма, тема (мотив), ідея, проблематика, сюжет, композиція, персонажі. 

Номінації варіюються, залежно від родової специфіки тексту (епічний, ліричний, драматичний). Мета 

виконання такого завдання цілком очевидна – змусити учня запам’ятати, а потім пригадати й відтворити 
конкретний літературний твір із масиву виучуваних художніх текстів. Працювати над складанням 

літературного паспорта твору учні починають ще з 5 класу. В основі методики аналізу літературного 

паспорта твору покладено схему, що зумовлює чітку регламентованість і структурованість. Ця методика є 
досить дієвою в контексті підготовки учнів до складання ЗНО з української мови та літератури. Тому 

більшість сайтів, контент яких націлений на підготовку до успішного складання ЗНО, подають інформацію 

про літературні твори, визначені програмою ЗНО, саме у формі літературного паспорта художнього твору. 
Така форма репрезентації літературного твору спрямована на чітку регламентацію матеріалу, «розкладання 

за полицями», що сприяє запам’ятовуванню і, відповідно, пригадуванню та ідентифікації за потреби колись 

виучуваного тексту. Це є маркером знань. 

Запам’ятовуванню через емоційне переживання учнями й ученицями літературного твору покликаний 
його грунтовний літературознавчий аналіз. Він має детонувати / стимулювати дослідницький потенціал 

старшокласників і старшокласниць, розвивати креативне мислення, яке є ключем до прочитання / 

розкодування тексту та його інтерпретації. Саме слово «аналіз», якщо звернутися до словника, означає 
«процес розумового або фактичного розкладання цілого на складові частини. Аналіз художнього твору – це 

уявна операція над твором, яка передбачає членування його на частини (складники змісту і форми), 

виділення певних частин дослідження, їхніх особливостей, визначення місця й функціональної ролі в 

загальній системі твору, встановлення характеру взаємодії з іншими його частинами». Отже, як 
контекстуальні синоніми можемо поставити знак рівності між дефініціями слів «аналіз» та «розкодування». 

Спробуємо вибудувати алгоритм аналізу ліричного твору, зокрема поезії. Що ж має «бачити» учень, 

аналізуючи текст?  
Пропонуємо своєрідний навігатор-алгоритм, який підкаже, на що варто звернути особливу увагу, 

глибинно аналізуючи художній твір. 

1. Виявити (якщо є) для ідентифікації автора біографічні маркери тексту.  
2. Визначити ключовий мотив.  

3. Охарактеризувати ліричного героя.  
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4. Віднайти ключові образи та семантичні поля навколо них, що формуються за допомогою відповідних 
лексем, та їх проінтерпретувати.  

5. Звернути особливу увагу на символіку тексту та конкретні образи-символи (вони ж бо витворюють 

підтекст – прихований зміст), розшифрувати символіку.  
6. «Побачити» й пояснити колористику поезії, через яку розкривається внутрішній світ, психологічний 

стан, думки, почуття ліричного героя.  

7. Перевірити, чи є в тексті алюзії.  
8. Виокремити тропи й синтаксичні фігури.  

9. Провести скрупульозний лінгвістичний аналіз тексту, репрезентований на різних рівнях: лексичному, 

фонографічному, синтаксичному тощо [1, с. 35–36].  

Запропонований алгоритм аналізу художнього твору спрямований на розвиток читацької інтерпретації 
тексту (текстоцентричний). Такий аналіз передбачає якісну підготовку учнів і учениць до складання ЗНО 

через формування не лише читацької, а й дослідницької компетентностей. 

Окрема група тестів, найчастіше на відповідність, передбачають достеменне знання персонажів, 
найчастіше їх портретних характеристик та характеристик через їх висловлювання.  

Якісному запам’ятовуванню інформації про літературних героїв, систематизації знань про художній твір  

сприятимуть так звані «цитатники», які рекомендуємо впорядковувати систематично, впродовж вивчення 

усіх значних за обсягом епічних, драматичних і ліро-епічних творів, подаючи матеріал у вигляді таблиці. 
Пропонуємо таблицю, яку доцільно укласти разом із учнями та ученицями у процесі вивчення поеми І. 

Котляревського «Енеїда». За таким принципом доцільно укласти таблиці до всіх значних за обсягом творів, 

передбачених програмою ЗНО (табл. 1.). 
Таблиця 1 

Цитати до поеми «Слово про Ігорів похід» 
Персоналія герой/автор Цитата 

                             «Енеїда» 

Еней «…був парубок моторний / І хлопець хоть куди козак…», «... в Трої народився / 

І мамою Венеру звав…», «збудує сильне царство /І заведе своє там панство: 

Не малий буде він панок. / На панщину ввесь світ погонить, / Багацько хлопців там 

наплодить / І всім їм буде ватажок…». 

Юнона «Розкудкудакалась, як квочка,— / Енея не любила — страх; / Давно вона уже хотіла, / 

Його щоб душка полетіла / К чортам і щоб і духне пах».  

Венера «Проворна, враг її не взяв, / Побачила, що так полоха … / Умилася, причепурилась / І, 

як в неділю, нарядилась, / Хоть би до дудки на танець! / Взяла очіпок грезетовий / І 
кунтуш з усами мостровий».  

Дідона «Розумна пані і моторна, / Для неї трохи син імен: / Трудяща, дуже працьовита, / Весела, 

гарна, сановита. / Бідняжка — що була вдова».  

Сівілла «Як вийшла бабище старая, / Крива, горбатая, сухая, / Запліснявіла, вся в шрамах; / Сіда, 

ряба, беззуба, коса, / Розхристана, простоволоса. / І, як в намисті, вся в жовнах».  

Цірцея «…Люта чарівниця / І дуже злая до людей; / Які лиш не остережуться, / А їй на острів 

попадуться, / Тих переверне на звірей».  

Турн «Не в шутку молодець був жвавий, / Товстий, високий, кучерявий, / Обточений, як 

огірок; / І війська мав свого чимало, / І грошиків таки бряжчало…»  

Літературознавці про «Енеїду» 

М. Рильський  "Енциклопедія українського життя ХVІІІ століття" 

М. Рильський «…Поема Котляревського – самобутній і глибоко національний твір, де стародавніх 

троянців і латинян переодягнено в жупани й кобеняки українського козацтва ХVІІІ ст., в 

каптани й мундири тодішнього чиновництва, у підрясники й ряси «халтурного 

роду»,..де широко пензлем змальовано побут тогочасного панства, що замінило собою 

Вергілієвих олімпійців» 
Т. Шевченко «знаменита пародія». 

В. Сосюра «Над книжкою твоєї "Енеїди" нащадок схилить радісне чоло» 

О. Білецький «…Це ті самі люди, сильні, відважні, невтомні в походах, яким не потрібне багатство, а 

потрібна перш за все воля, свобода, без якої і життя для них немає… Вони умруть, але 
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Персоналія герой/автор Цитата 

не стануть рабами». 

Таким чином, у процесі підготовки старшокласників до складання ЗНО з української літератури можна 
аналізувати твори, органічно поєднуючи дві схеми, одна з яких зорієнтована на систематизацію і 

запам’ятовування обов’язкових елементів/складників проблемно-тематичної і структурної організації 

художнього твору, що одержала назву «Літературний паспорт твору», друга – текстоцентрична, 
дослідницька, інтерпретаційна, спрямована на глибинний аналіз тексту. Інформацію про літературних 

персонажів та цитати літературознавців та письменників про твір доцільно систематизувати та акумулювати 

у вигляді таблиць–цитатників.  
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