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МОДЕЛЮВАННЯ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ НАПРЯМІВ РАННЬОГО  
МОДЕРНІЗМУ 
 
© Л. Л. Нежива 
 
У дослідженні здійснюється моделювання вивчення учнями старших класів літературних напрямів ран-
нього модернізму. Методичні комплекси засновані на естетичних законах мистецьких стилів. Спланова-
ні види діяльності старшокласників на різних етапах засвоєння знань про літературний напрям. Визна-
чені різновиди уроку дослідження художнього твору як явища літературного напряму, окреслений аксіо-
логічний аспект вивчення старшокласниками української літератури 
Ключові слова: методичне моделювання, літературні напрями, стильова домінанта, естетизм, імпре-
сіонізм, експресіонізм, символізм 
 
1. Вступ 
Знання літературних напрямів забезпечує нале-

жне емоційне сприйняття, осмислення особистістю та 
глибинне розуміння нею різностильових творів світо-
вого й вітчизняного письменства, наповненого ідеями, 
символами, світовідчуттям різних епох. Взаємодія й 
взаємовпливи великих стилів засвідчують непере-
рвність літературного процесу від давнини до сучас-
ності на жанровому, стильовому, тематичному, образ-
ному рівнях. Розуміння цих мистецьких законів спри-
яє оволодінню учнів стильовими інтерпретаційними 
ключами, необхідними для самостійного читання. 

 
2. Літературний огляд 
До проблем вивчення мистецьких напрямів 

зверталися зарубіжні та вітчизняні методисти. Так, 
у методиці навчання літератури розроблялася про-
блема систематизації уявлень старшокласників про 
модерністські напрями через упровадження актив-
них форм навчання: лекції, семінару, диспуту [1]. 
Відповідно до специфіки модерністичної прози, ви-
раженої неоміфологізмом і психологічною заглиб-

леністю, доведена ефективність застосування у шкі-
льній практиці завдань пізнавального, рефлексивно-
го, творчого характеру, а також мотивного, лінгвос-
тилістичного, культурологічного аналізу творів [2]. У 
вітчизняній науці прийнято систематизувати склад- 
ний теоретичний матеріал про великі стилі за бло-
ками: уявлення митців про світ і людину, завдання 
мистецтва, риси поетики. Під час вивчення різнос-
тильових творів застосовуються методичні прийоми 
текстуальних асоціацій, встановлення зв’язків з ін-
шими видами мистецтва тощо [3]. Однак методичні 
комплекси вивчення літературних напрямів не спів-
відносилися із стильовою домінантою, що дозволяє 
побудувати навчання літератури за естетичними 
законами її створення. 

 
3. Мета та завдання дослідження 
Мета дослідження – методичне моделювання 

вивчення учнями старших класів імпресіонізму, екс-
пресіонізму, символізму з урахуванням стильових рис. 

Досягнення поставленої мети передбачає реа-
лізацію завдань: 
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– акцентувати мистецькі враження у змістовій 
та технологічній складових моделі вивчення імпресі-
онізму, визначити її особливості; 

– урахувати експресіоністичну емоційність у 
розробці моделі вивчення експресіонізму й схаракте-
ризувати її специфіку; 

– актуалізувати інтуїтивність символізму в 
створенні методичної моделі вивчення цього літера-
турного напряму й окреслити її особливості. 

 
4. Методичне моделювання вивчення імпре-

сіонізму, експресіонізму, символізму 
Методологічною основою моделювання ви-

вчення літературних напрямів модернізму є принцип 
естетизму. Глибина сприйняття художнього твору 
залежить від розвиненості естетичного чуття, пов’я- 
заного з переживанням краси, що має конкретно-
історичні прояви в літературних напрямах і зумовле-
не уявленнями про світ. Так, культом імпресіоністів 
постала краса довкілля як джерела життєвої енергії 
людини. Проте ідеал краси не завжди виражається 
естетикою вишуканого, досконалого, піднесеного. 
Символісти, приміром, «видобували» цей ідеал зі 
світу зла, протиставляючи йому духовність, а експре-
сіоністи бачили його в естетиці вираження спонтан-
них емоцій, переживань людини. 

З імпресіонізмом старшокласники ознайом-
люються під час аналізу новели «Intermezzo» М. Ко-
цюбинського. Цей твір органічно інтегрується з кар-
тинами О. Мурашка («Сонячні плями», «Праля», 
«Жінка з чорнобривцями»), М.Бурачека («Хутір», 
«Соняшники», «Клуні», «Влітку», «Золота осінь») та 
Н.Онацького («Пасічник», «Мальви», «Садиба»). Ес- 
тетика літературних і малярських імпресій зумовлює 
важливість впровадження уроку-враження, структур-
ні частини якого складають імпресії. Провідним за-
вданням цього уроку є створення умов для засвоєння 
ключової категорії імпресіонізму – вражень, що фік-
сують неповторні миті пізнання світу. Реалізації за-
вдань вивчення імпресіонізму сприятимуть: 

– дослідження літературної й малярської ім-
пресій, їх порівняння; 

– переказ художніх вражень та їх аналіз; 
– створення власних імпресій за законами ім-

пресіоністичного стилю. 
Осмислюючи вияв імпресіонізму в художніх 

творах, вирізняємо його провідні риси: 
– враження – основа пізнання і художнього від- 

творення світу; 
– зображення яскравої миті; 
– життєствердний оптимістичний пафос; 
– культ краси природи, пленерність зображення; 
– імпресіоністичний герой має виняткову ви-

тонченість сприйняття; 
– фрагментарність, колористичність худож-

нього мовлення [4]. 
Уявлення про імпресіонізм поглиблюються у 

процесі аналізу інших творів, позначених рисами 
цього напряму. Наприклад, миттєвість у висвітленні 
подій, стислість і місткість художнього висловлю-
вання, динамічність, напруженість, мозаїчність ху-
дожньо-композиційної структури характерна для  
 

повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків», 
побудованої з новел. Вивчення цього твору варто 
супроводжувати переглядом однойменного кінофі-
льму С. Параджанова, звертаючи увагу на маркери 
імпресіонізму в екранізації. Засвоївши естетику сти-
лю, старшокласники легко впізнають його риси у 
творчості П. Тичини, ще одного українського сонце-
поклонника, життєлюба й оптиміста, який мав диво-
вижну властивість сприймати звуки через барви, а 
барви відтворювати мелодією, був наділений вро-
дженим рідкісним хистом мислити музичними й ко-
лористичними образами. 

Особливого акцентування у пропонованій ме-
тодиці потребує життєствердний оптимізм імпресіо-
ністичної естетики, а саме: любити життя, бачити 
його у світлих барвах, прагнути відчути гармонію 
внутрішнього й навколишнього світу. Модель ви-
вчення імпресіонізму відображена на рис. 1.  

Ознайомлення з експресіонізмом передбаче-
не шкільними програмами з української літератури 
під час вивчення новели В. Стефаника «Камінний 
хрест» – одного зі знакових творів цього стилю. По-
глибити емоційне й інтелектуальне сприйняття екс-
пресіоністичних образів і смислів допоможе україн-
ське поетичне кіно, візуалізуючи силу вираження 
переживань, що під час читання осягалися лише за-
вдяки творчій уяві. Риси експресіонізму ілюструють 
картини О. Новаківського. Зокрема «Гора Грегіт», 
«Космач» візуалізують не тільки західноукраїнську 
природу, а й експресіоністичну техніку зображення, а 
портрети цього художника виражають емоції зобра-
жених осіб, допомагаючи збагнути глибину людської 
душі. Спорідненість літературної та малярської екс-
пресії підтверджує доцільність їх інтеграції на уроці 
літератури. 

Акцентування способу художнього виражен-
ня емоцій, викликаних почуттєвим надривом люди-
ни, зумовлює впровадження уроку-експресії, голов-
ним завданням якого є створення умов для усвідом-
лення драматизму катастрофічного світовідчуття та 
потужності його емоційного вираження в худож-
ньому творі. Особливими видами діяльності на цьо-
му уроці є:  

– спостереження за виявом емоцій героїв через 
їхню міміку, жести, дії; 

– порівняння експресії в літературі, кіно, теат-
ральній виставі, малярстві; 

– експресивний переказ зі збереженням особ-
ливостей стилю; 

– цитування й обговорення емоційно напруже-
них епізодів. 

Вирізняємо разом із учнями риси експресіоні-
зму в творах: 

– потужне емоційне вираження – домінанта 
стилю; 

– поєднання у творах буденщини, побутовості 
та ліризму душі; 

– твори сповнені драматизму, трагічного пафосу; 
– краса в силі духовного вираження емоцій; 
– емоційно-чуттєвий герой із нелегкою долею; 
– імпульсивність, «нервова» емоційність мов-

лення [4]. 
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Експресіоністичні орієнтири допоможуть стар-
шокласникам відчути у стильовому синтезі імпресіоні-
зму, символізму, неоромантизму творчості П. Тичини 
надпотужну енергетику ліричного героя, збуреність 
його душі, драматизм переживань за долю України й 
українців, а ще експресивність, емоційну концентрацію 
образів «горобиної ночі», «шляхів у крові», «незри-
данних сліз», «тьми», «дощу» («Одчиняйте двері…»), 
«кривавої дороги» («Пам’яті тридцяти»), які є вира-
женням трагедії, спричиненої жорстокими революцій-
ними подіями та їхніми неочікуваними наслідками. 
Знання естетики експресіонізму важливе для глибоко-
го сприйняття драматургії М. Куліша, який викрешує 
цілий калейдоскоп емоцій у п’єсі «Мина Мазайло», що 
доречно інсценізувати, використовуючи можливості 
позакласної роботи. Поглибленням знань про напрям 
стане дослідження експресіоністичної естетики творів 
О. Довженка. 

Таким чином, розуміння художньої експресії 
допоможе особистості пізнати себе, спричинятиме 
«катарсис її серця» [5], пережитий від колосальних 
людських емоцій і почуттів, мистецьки відтворених 
експресіоністами. Модель вивчення експресіонізму 
відображена на рис. 2. 

Впливи символізму позначились на стилі пе-
реважної більшості модерністів. У річищі імпресіоні-
зму й символізму слід розглядати новелу М. Коцю-
бинського «Intermezzo». Важливо, щоб старшоклас-
ники відчули символічну наповненість образів, 
зв’язок літературного твору з музикою, а ще симво-
лічність імпресії, коли письменник вдається до філо-
софських розмірковувань. У контексті символізму 
проаналізуємо його повість «Тіні забутих предків», 
звертаючи увагу на містичність, що повсякчас вияв-
ляється в реальному світі, подаючи людині різнома-
нітні знаки долі. Глибоко символічним у повісті є 
образ «живого вогню», який оберігає життя гуцулів, 
немовби духовна сутність, порушення якої веде лю-
дину в демонічний світ зла. Проаналізуємо його кі-
нематографічний аналог у кінофільмі С. Параджа- 
нова «Тіні забутих предків», особливо у новелі «Са-
мотність», де цей образ асоціюється із символом 
життя: як вогонь не можна згасити, так і життя му-
сить тривати [6]. Мотив фатуму долі художньо втіли-
ла відповідно до естетики символізму О. Кобилянсь- 
ка в повісті «Земля». В. Пахаренко відзначає заглиб-
лення письменниці «у філософську і навіть містичну 
царину», «наскрізну знаковість», «закодованість сми-
слу» цього твору [7]. Отож аналіз ключових символів 
повісті та дослідження низки символічних деталей на 
уроці розвиватиме символомислення учнів. Також їм 
пропонується: дослідити символічність персонажів та 
фольклорну символіку драми-феєрії Лесі Українки 
«Лісова пісня»; порівняти гармонійний, досконалий 
світ природи з примітивним, буденним світом люди-
ни; проаналізувати трагедію кохання Мавки та Лу-
каша, спричинену несумісністю мрії й дійсності, пре-
красного й рутинного, ідеального й житейського, 
духовного початку й меркантильності людини; розк-
рити символічний потенціал любові – почуття, що 
всупереч трагізму має могутню перетворювальну 
силу, утверджуючи в людині потяг до прекрасного. 

Уявлення про символізм поглиблюється на 
уроках вивчення творчості М. Вороного й Олександра  
Олеся. Декларацією однієї з провідних засад символі-
зму, що обстоює звільнення від буденності й порив до 
трансцендентного, осягнення абсолютної істини й на-
тяк на розгадку таємниці, можна вважати поезію 
М. Вороного «Іванові Франкові», на якій слід закцен-
тувати увагу старшокласників. Наріжною ознакою 
символізму є семантично складний, багатоплановий 
образ-символ, пізнання якого можливе передусім на 
емоційно-інтуїтивному рівні. Це зумовлює важливість 
проведення уроку-інтуїції, на якому максимально ак-
тивізуються інтуїтивне чуття учнів у сприйнятті мис-
тецтва натяків, сугестії, завдяки яким транслюються 
думки, настрої, переживання, виражені письменником. 
Найважливішим завданням цього уроку є створення 
умов для дешифрування й тлумачення багаторівневих, 
абстрактних символів, пояснення таємничих смислів 
образів, породжених настроєвими асоціаціями автора. 
Засвоєнню рис великого стилю, репрезентованого тво-
рами М. Вороного, сприятиме прийом осмислення 
естетичних засад творчості поета з документальних 
джерел. Процитуємо найважливіші уривки з його но-
таток, де увиразнюється «музикальна інтенційність» 
[8] літературної творчості й «музика переважає образ» 
[9]. Поет актуалізував у літературі популярні музичні 
форми, зокрема октаву, тріолет, рондо, станси. Тому, 
розглядаючи програмові твори символістів, потрібно 
добирати завдання, які допомогли б учням відчути 
спорідненість літературного твору з музикою: аналізу-
ємо жанрові форми, слухові образи, особливість рит-
момелодики, використання алітерацій, асонансів тощо. 

Естетичні засади творчості символістів доречно 
проілюструвати творами художників Ґ. Клімта, М. Чур-
льоніса, М. Жука, Ю. Михайлова. У цьому аспекті при-
мітна картина Ю.Михайлова «Музика зір», оскільки 
мотив «музики сфер» є спільним у малярстві й літера-
турі символізму: у нічну пору митець мобілізує свою 
інтуїцію й, пильно вдивляючись у красу зоряного сяйва 
та вслухаючись в «урочисту пісню неба», намагається у 
глибинах Всесвіту знайти відповідь на важливі питання. 

Систематизуючи знання про символізм, учні 
визначають його риси: 

– інтуїтивність пізнання світу й художнього 
відтворення; 

– утілюються мотиви казок, легенд, давні віру-
вання; 

– домінують песимістичні настрої; 
– культ краси, породженої буттям; 
– сугестивний потенціал, музикальність худо-

жнього слова [10]. 
Особливого значення у шкільному вивченні 

набуває аксіологічний аспект художньо-естетичної 
парадигми символізму, який полягає у пізнанні світу 
через художні символи, в утвердженні ідеї Краси, її 
всюдисущості й потужної всепереможної сили. Мо-
дель вивчення символізму відображена на рис. 3.  

 
5. Результати дослідження 
На основі авторитетної літературознавчої думки 

нами були визначені змістові й технологічні особливос-
ті моделювання вивчення напрямів раннього модерніз- 
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му. Врахувавши домінанту та конститутивні риси мис-
тецьких стилів, під час проведення експериментального 
дослідження за означеною темою були розроблені ме-
тодичні моделі вивчення імпресіонізму (рис. 1), експре-

сіонізму (рис. 2), символізму (рис. 3), ефективність яких 
педтверджена сформованістю великостильової літера-
турної компетентності у старшокласників експеримен-
тальних класів. 

 

 
Рис. 1. Методична модель вивчення імпресіонізму 
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Рис. 2. Методична модель вивчення експресіонізму 
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Рис. 3. Методична модель вивчення символізму 

 
6. Висновки 
Таким чином, специфіка стилів літературних 

напрямів раннього модернізму зумовлює оригіналь- 
ність моделювання методики їх вивчення на уроках 
української літератури у старшій школі:  

– зосередження імпресіоністичного мистецтва на 
пізнанні світу в митях вражень зумовлює створення 
методичної моделі на основі естетики літературної і 
малярської імпресії. Важливо, щоб учні відчули мову 
імпресіоністичного живопису в літературі, оскільки  
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започаткований художниками стиль був творчо засвоє-
ний письменством. Художня імпресія значно збагачує 
естетичний досвід старшокласників і спрямовує вектор 
їхньої творчості на естетизацію власних вражень; 

– спостереження художньої експресії, що ста-
ло підмурівком методичної моделі вивчення експре-
сіонізму, допомагає учням зрозуміти природу естети-
чного вираження потужних емоцій. Важливим при-
йомом вивчення емоційних станів літературного ге-
роя є інтеграція літератури і українського поетичного 
кіно. Усвідомлення естетичних засад «мистецтва 

крику» забезпечить належне емоційне сприйняття 
художньо відтвореної трагедії людини, сприятиме 
естетизації вираження власних емоцій; 

– максимальна активізація інтуїтивного чуття 
старшокласників є найважливішою умовою вивчення 
символізму, наріжною категорією якого є абстрактний, 
багатозначний символ. Тому види діяльності учнів 
спрямовуються на розуміння творення сугестивної ес-
тетики, тлумачення смислів символічних образів, від-
чуття музики в літературі. Успішне засвоєння естетики 
символізму забезпечує розвиток символомислення. 
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