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САМОСТІЙНІ РОБОТИ 
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ 
ЛІТЕРАТУРИ

Людмила КРАВЧУК, учитель української мови та літератури гімназії № 167, м. Київ

Методична скарбничка

Проблема духовного виховання є вічною й за
гальною. Про розквіт літератури, культури на
ції, духовне відродження людини маємо піклу
ватися й ми — учителі.

Євангеліє вчить, що головне в житті людини — 
те, що відбувається в її серці, бо саме в ньому 
зароджуються бажання й почуття, які визнача
ють у подальшому духовність.

Освіта завжди була й залишається процесом 
розвитку розумових здібностей, але не кожна 
освічена людина може бути зразком мораль
ності. Мені як педагогусловеснику хочеться на 
уроках підняти до висот оту вагому функцію лі
тератури — виховну, що якраз і впливає на фор
мування моральної та духовної основи дитини. 
Щоб досягнути поставленої мети із забезпечен
ня духовного зростання учнів у часи дійсно ма
сового орієнтування молоді на комп’ютеризацію 
в гірших її проявах, засоби масової інформації, 
які наполегливо відводять нас від вищих зраз
ків духовної творчості й моралі (театру, книг, му
зеїв, картинних галерей тощо), роль учителя має 
бути особливо спрямована на духовне зростан
ня молодого покоління.

Історичний і життєвий досвід підказує, що 
важко розбудувати повноцінну державу, якщо 
люди тягнуться лише до матеріальних благ, 
забуваючи про головні критерії споконвічної 
народної моралі — ідеали добра, милосердя, 
людяності. Літературні твори та фольклор є якраз 
тим благодатним і невичерпним матеріалом, 
на якому можна розпізнати ці людські чес
ноти.

Шкільне навчання завжди було спрямова
ним на виховання духовно збагаченої особис
тості, і чинне місце в цьому процесі я відводжу 
самостійним роботам. Цей вид діяльності якнай
повніше забезпечує розвиток мислення, само
стійності, ініціативи, активізації творчої думки 
школярів тощо.

Учні 5—7х класів цілком у змозі виконати 
самостійно те чи інше завдання. Але будьякий 
вид самостійної роботи, усної чи письмової, 
забезпечить ґрунтовні знання лише тоді, коли 

вчительпрактик наполегливо й системно пра
цюватиме в цьому напрямі.

Оскільки самостійні роботи об’єднують тео
рію з практикою, то мають бути не самоціллю 
вчителя, а свідченням його тривалої праці.

На своїх уроках я продумую заздалегідь тип 
самостійної роботи, її тривалість, матеріал, який 
має бути використаний (підручник, ілюстрація, 
газета, художній твір, відеозапис тощо), кіль-
кість учнів, яку маю опитати під час перевірки.

Самостійна робота в класі виконується під 
пильним наглядом учителя, який допомагає, 
коли це потрібно, фіксує час, адже це мобілізує 
до роботи. Обмежуючи в часі, школяра можна 
навчити виконувати завдання швидко й пра
вильно. Поступово учень звикає працювати так 
і вдома, що свідчить про організованість і знання.

Щоб досягнути ефективності виконання по
ставлених для самостійної роботи завдань, щоб 
кінцевий результат був успішним і якісним, ро
бота вчителя має бути системною.

Вивчаючи індивідуальні здібності вихованців, 
а вони, без сумніву, різні, добираю й завдання 
різної складності. Хтось легко й швидко виконує 
роботу, уже маючи власні творчі навички, доб ре 
опрацьований теоретичний матеріал, деякі пси
хологічні якості: швидку реакцію, аналітичне 
мислення та ще до того ж і відповідний стан 
душі — натхнення. Хтось із учнів проявляє ста
ранність, уміння глибоко занурюватись у суть 
проблеми, пошук істини, але через свою флег
матичність виконує роботу повільніше. Є й такі 
учні, котрим важко виконати завдання.

Кожен учитель прагне, щоб його вихованці 
досягли поставленої мети власними зусиллями, 
тобто охоче працювали самостійно. Для цього 
маємо проявити терпіння, доброзичливість, пе
дагогічний такт, системність у роботі.

Системність у роботі вчителя — це встановле— це встановле це встановле
ний ним певний порядок, який відображається 
на всій його діяльності в школі — від стосунків 
з учнями до оформлення педагогічної докумен
тації. Упроваджуючи самостійні роботи, потріб
но дотримуватися певних принципів, порядку, 
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навіть якщо ця форма опрацювання того чи 
іншого навчального матеріалу виявилася не зо
всім доцільною. За словами А. Макаренка, краще 
мати недосконалу, погану систему, ніж не ма
ти її зовсім. Відсутність системи призводить до 
безпорядку та хаосу.

Як збагатити педагогічний досвід і систему 
в запровадженні самостійних робіт

1. Частіше спілкуйтеся з колегами, бо обмін 
навичками практичної роботи, навіть у межах 
свого навчального закладу, збагатить вас досві
дом, зарядить енергією.

2. Регулярно ознайомлюйтеся з матеріалами 
методичної періодики й різних посібників — це 
принесе вам не тільки відчуття руху вперед, на
буття нових умінь, а й насолоду. 

3. Самовдосконалюйтеся через пошук у собі 
внутрішнього творчого потенціалу.

Якщо ви дійсно бажаєте досягнути успіхів 
через упровадження самостійних робіт, якщо 
вас зацікавив цей метод, то раджу звернути ува
гу на такі вимоги:

1. Доцільність проведення самостійної роботи.
2. Посильність самостійної роботи для учнів 

і поступове ускладнення завдань.
3. Урізноманітнення самостійних робіт на од

ному й тому ж уроці, а також суміжних уроках, 
об’єднаних спільною темою.

4. Визначення й доведення до розуміння 
учнів не лише мети самостійної роботи з по
ясненням, що і як треба зробити, а й для чого. 
Поряд із навчальною метою завжди ставте мету 
духовну.

5. Регламентація часу, що відводиться на ви
конання.

6. Оцінювання якості й швидкості вико
нання самостійної роботи відповідним балом. 
Пам’ятайте, що своєчасно виставлені оцінки 
заохочують учнів до праці.

Самостійна робота спрямована на:
1. Підвищення активності роботи в класі.
2. Забезпечення ефективності уроку.
3. Збудження й розвиток творчого мислення 

учнів, підведення до висновків і суджень.

Самостійні роботи доцільно застосовувати на 
різних уроках (схема 1).

Схема 1
Сфера запровадження самостійних робіт

Необмежена: будьякий тип уроку

Урок засвоєння нових знань

Урок формування вмінь і навичок

Урок застосування вмінь і навичок

Урок узагальнення й систематизації знань

Урок контролю й корекції знань, умінь
 і навичок

Комбінований урок

Види самостійних робіт під час 
читання мовчки

Читання мовчки — це форма роботи, яка є за
критою для зовнішнього спостереження, але 
через будьякий вид контролю забезпечує отри
мання результатів. Це вкрай необхідний процес, 
без якого неможливо обійтися, зокрема на уро
ках української літератури (схема 2).

Метод упровадження самостійних робіт буде 
ефективним завжди: і на етапі знайомства з но
вим матеріалом, і на етапі закінчення чи повто
рення.

Якщо вчитель заздалегідь усе обдумав, то, 
ураховуючи специфіку всіх розділів курсу мови, 
літератури чи будьякого іншого навчального 
предмета, самостійна робота якісно поєднає ді
яльність учителя й учнів.

Надаю перевагу цьому методу ще й тому, що 
до активної діяльності на уроці можна залучити 
всіх або більшість учнів класу, швидко виявити 
рівень підготовленості як кожного учня, так 
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і групи школярів, які працюють колективно в 
одній команді.

Найрізноманітніші за змістом і типом уро
ки дозволять застосовувати цю форму роботи, 
залишаючи вам функцію контролю й регулю
вання правильності відповідей, щоб навчальний 
матеріал був сприйнятий учнями, зрозумілий 
і цікавий.

Самостійні роботи, які підпорядковані за
вданням аналізу (а він передбачає опрацюван
ня тексту — добір цитат, написання анотації, 
складання плану тощо), сприяють глибокому 
вивченню образівперсонажів, художніх засобів 
і подальшому осмисленню твору. Таким чином, 
у процесі аналізу ми націлюємо учнів на уваж
ніший розгляд складного механізму художнього 
полотна, ті його деталі, що приводять у рух дум
ки й почуття.

Так, шляхом проникнення в глибини люд
ської душі можна ввести своїх вихованців у світ 
естетикогуманістичних цінностей.

А якщо це станеться, то можна зробити вис
новок, що кожному з нас дійсно поталанило 
досягнути стержневої мети мистецтва слова — 
сприяти духовному самостановленню людини.
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Схема 2

Читання мовчки
(робота над книгою чи іншим 

друкованим джерелом — газетою, 
критичною статтею тощо)


