
Волошина Г.П.  

ПЕРЕКАЗ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ  
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ 

Ефективність роботи сільського вчителя залежить насамперед, від того, 
наскільки він усвідомив ті специфічні процеси, що відбуваються сьогодні на 
селі, та в його умінні використовувати у своїй повсякденній роботі, і 
особливо на уроках читання при аналізі будь-яких текстів, той благодатний 
матеріал, який стане близьким кожній дитині. 

Різноманітна і багата природа українських сіл - прекрасна основа для 
екологічної роботи, для проведення спостережень, для усвідомлення єдності 
людини і природи, для розвитку пізнавальних інтересів, творчого потенціалу 
кожної дитини. 

Крім того, сільський учитель має знати: історію села, де працює і живе, 
його звичаї, традиції, обряди, фольклор; 

- народні ремесла, якими займаються чи займалися конкретні люди на 
селі, їх прізвища, пропагувати їх; 

- особливості побуту села;  
- людей, що досягли певних успіхів у своїй діяльності; 
- особливості ведення сільського господарства. 
Не може не враховувати вчитель, що сільські діти більше зайняті 

допомогою батькам на городі чи в полі, а батьки часто не в змозі 
проконтролювати дитину, тому основна робота має бути виконана на уроці. 

Незаперечним є і той факт, що сільський вчитель, на відміну від 
міського, не може багато часу затрачати на самоосвіту, на підвищення свого 
загальнокультурного рівня. Адже, крім школи, він, як правило, має своє 
підсобне господарство, яке вимагає і часу, і фізичних сил. 

Учитель сільської школи має враховувати і ту обставину, що практично 
всі види роботи повинні бути виконані на уроці оскільки особливо весною і 
восени більше зайняті допомогою батькам на городі чи в полі. Також не всі 
батьки через свою зайнятість не можуть надавати належної допомоги у 
виконанні домашніх завдань. Тому організація творчої роботи чи переказу на 
основі тексту, що вивчається, має досить важливе значення.  

Для школярів початкових класів найлегше переказати детально чи 
близько до тексту складніші інші види переказів. Справа в тому, що у 
школярів відсутні реальні уявлення про ті предмети, явища, події, про які 
вони читають, а це в свою чергу, веде за собою недостатність активного 
словника, необхідного для того, щоб замінювати одні слова і вирази іншими. 
Перекази молодших школярів страждають, крім цього, слабкістю 
узагальнень. Які ж вимоги пред’являються до переказів? 

Насамперед у переказі повинна звучати жива мова самого школяра; це 
значить, що зразок не повинен сліпо копіюватися, зазубрюватися. Але разом 
з тим необхідно використовувати лексику, мовні звороти, синтаксичні 



конструкції з тексту, що вивчається на уроці. На перший погляд, ці вимоги 
суперечать одна одній. Звідси випливає, що необхідно визначити межу і того, 
і іншого. 

Мовні засоби засвоюються при читанні, в бесідах, під час аналізу тексту. 
У результаті такої роботи слова і мовні звороти стають для школяра своїми, і 
під час переказу він не прагне згадати те чи інше речення з твору, а будує їх 
сам, прагнучи точніше і повніше передати його зміст. Отже, підвищується 
рівень самостійності і пізнавальної активності учнів, підвищується творчий 
елемент переказу. 

Учитель має слідкувати за обов’язковим вживанням тих слів, які 
зустрілися в оповіданні; спостерігає за використанням виразних засобів мови, 
фразеологічних одиниць, слідкує за тим, щоб зберігся стиль зразка. 

У переказі необхідно також дотримуватися послідовності оригіналу, 
причиново-наслідкових залежностей, повинні бути передані основні факти. 
Повнота передачі всього істотного - одна із найважливіших вимог до 
переказу.  

У переказі також повинні відображатися почуття школяра, його 
прагнення зацікавити інших. Відомо, що один із основних недоліків переказу 
- це його монотонність, сухість. Якщо ж школяр співпереживає разом з 
героями, якщо його почуття зазвучали в переказі, - значить, творчий рівень 
переказу високий. Якість переказу в першу чергу залежить від того, як 
сприйнятий зразок, чи справив він на учня певне враження, чи правильно він 
зрозумів його, чи засвоєна мова зразка. У зв’язку з цим доцільно і при 
читанні, і при аналізі спрямовувати школяра на переказ, пропонувати, 
переказати окремі фрагменти. 

При підготовці до переказу доцільно використовувати такі прийоми: 
- підготовка школяра до певного виду переказу; 
- бесіда - аналіз змісту, різні види роботи над мовою, виділення тих слів, 

зворотів, речень, які необхідно буде використати в переказі; 
- робота над виразним читанням з метою переносу виразності на 

переказ; 
- логічне та композиційне членування тексту; виділення частин, 

придумування заголовків до них, складання плану тексту; 
- переказ фрагментів; 
- зв’язок з життєвими ситуаціями, у яких перебували школярі, з власним 

життєвим досвідом. 
Отже, для того, щоб перекази дітей відповідали вимогам, що 

пред’являються до них, їх необхідно систематично навчати цьому. 
Найчастіше на початковій стадії навчання використовується детальний 

чи близький до тексту переказ не тільки через те, що він простіший інших, 
але й завдяки іншим якостям. Насамперед він є засобом закріплення в 
дитячій пам’яті змісту прочитаного у всіх його деталях і зв’язках та засобом 
засвоєння логіки зразка і його мовних засобів. 

Але не кожен текст слід переказувати близько до зразка. Невеликі за 



обсягом твори не рекомендується так переказувати, оскільки діти 
запам’ятовують їх. Починати навчання детальному переказу слід з 
розповідного тексту, де є сюжет, потім діти вчаться включати в нього 
елементи опису предметів, елементи міркування. Переказ буде цікавим лише 
в тому випадку, якщо самому школяреві цікаво переказувати, коли його 
слухає весь клас, а не лише учитель. 

Певну роль у цьому виді переказу відіграють запитання. Але не слід 
забувати, що питання по змісту знижують рівень самостійності школярів. 
Самостійним вважається такий переказ, який спирається не на серію 
запитань по змісту, а на цілісне сприйняття твору, на знання його композиції, 
внутрішніх логічних зв’язків. 

Необхідно враховувати також недоліки детального переказу: це 
невміння почати; неповнота передачі заключних частин тексту; збіднення 
мови. Можуть зустрічатися і інші помилки: порушення послідовності, 
нерозуміння зв’язків, сюжету. Полегшує логіку переказу поділ тексту на 
частини, складання плану та переказ окремих частин. Допоміжну роль у 
цьому плані виконує вибірковий переказ. Переказати вибірково - це значить 
вибрати з тексту ту частину, що відповідає вузькому запитанню, наприклад, 
переказати тільки опис зовнішності персонажа, переказати тільки сцену 
зустрічі двох персонажів, переказати лише опис природи тощо.  

Види вибіркового переказу: 
1. Переказ окремого епізоду, окремої сцени чи картини за запитанням 

учителя. 
2. Переказ епізоду, сцени, уривка за картиною, за ілюстрацією. 
3. Переказ уривків, взятих із різних частин тексту за заданою темою. 

Стислий переказ, переказати стисло набагато важче, ніж детально, тому 
такий вид переказу доцільно застосовувати у 3-4 класах. Для стислого 
переказу школяр повинен вибрати з тексту основний зміст, передати його 
зв’язно, послідовно, без пропусків, відкидаючи другорядне. Навчати 
стислому переказу на основі тих текстів, які для аналізу на уроці діляться на 
частини, з наступним складанням плану. У цьому випадку з кожної частини 
виділяється речення, одне чи декілька, яке несе основне логічне 
навантаження. Слід відзначити, що надмірне захоплення цим видом переказу 
може призвести до сухості мови, відучити дітей від використання художніх 
деталей. 

Використання на уроках лише детальних та стислих переказів сприяє 
формуванню особистості, як правило, творчо інертної, не здатної до злету 
фантазії, а звідси й моральну духовну убогість, приземленість помислів. Але 
ж сьогодні ми говоримо про пріоритет саме духовних, творчих і емоційно-
ціннісних завдань освіти. 

Значні можливості для розв’язання поставлених проблем закладено в 
матеріалах підручників “Читанка” для 2-4 класів. Але, використовуючи 
тексти підручників, окрім виконання вказаного в підручнику обсягу роботи 
до певного уроку, вчитель повинен добирати ще й додаткові, що сприяють 
засвоєнню не лише відомостей про текст, але й здатних розвивати творчий 



потенціал молодшого школяра. Після опрацювання й аналізу текстів будь-
яких жанрів ми пропонуємо якнайчастіше, якщо дозволяє зміст та структура 
тексту, використовувати різноманітні види творчих робіт. 

Творчий переказ, його основна мета полягає в тому, що прочитане 
оповідання передається або ж із зміною обставин чи форми розповіді, або 
потребує доповнити його новими епізодами. У зв’язку з цим можна 
пропонувати такі види творчого переказу: переказ від першої особи, переказ 
від імені одного з персонажів, зміна кінцівки тексту чи його структури. 
Переказ від першої особи вимагає не тільки граматичних змін, але й значної 
перебудови змісту. Крім того, коли дитина переказує від власного імені, вона 
додає свої емоції, жести, інші засоби виразності мовлення. 

Переказ від імені одного з персонажів - ще складніший вид творчої 
роботи. Адже, крім вищеназваного, учень перевтілюється в образ того чи 
іншого героя, змінює тембр голосу. Інколи темп розповіді передає бачення 
навколишнього світу очима того героя, від імені якого ведеться розповідь. На 
більш високому рівні школярі можуть і доповнити авторський текст. Такий 
вид переказу особливо подобається дітям, адже є можливість проілюструвати 
свої акторські здібності. Та, на жаль, у шкільній практиці він 
використовується рідко.  

Зміна кінцівки тексту чи інші творчі доповнення до тексту розвивають в 
учнів фантазію, уяву, створюють можливості для виявлення власних 
літературних здібностей. Але творчі доповнення до тексту можуть бути 
правильно зроблені лише у тому випадку, коли школярі добре усвідомили 
текст, запам’ятали всі обставини, за яких відбувається дія. Доповнення 
можуть бути найрізноманітнішими. Переказуючи, наприклад, оповідання 
В.Осеєва “Сім’я у нас одна”, діти можуть розповісти про власну сім’ю. 

Дітей особливо приваблюють такі доповнення, у яких “проектується” 
доля героїв. Не завжди їм легко це зробити, але припущення школярів 
завжди відображають їх власну життєву позицію. Доповнювати прочитаний 
текст можна зіставленнями з фактами, аналогічно описаними, але взятими з 
життя чи інших джерел, а також вираженням свого ставлення до того, про що 
розповідається. 

Для підвищення емоційного рівня сприймання художнього тексту, для 
розвитку уяви використовується також словесне малювання, або 
ілюстрування, яке проводиться за запитаннями чи завданнями типу: “Як ви 
уявляєте героя, певні картини чи явища?” Усний опис тієї картини, яку 
уявляє учень, і яку зміг би намалювати, якби був художником, розрахований 
насамперед на розвиток уяви, фантазії, яка переносить дійових осіб 
оповідання в ті чи інші обставини. При цьому також залучаться власна 
емоційна пам’ять. Окрім того, учні мають можливість порівняти всі образи з 
образами, створеними письменниками. 

Ілюстрування тексту допомагає школярам усвідомити зв’язок двох видів 
мистецтва - живопису та літератури. Добираючи картини художників, чи 
створюючи власні, вони бачать, як за допомогою слова чи фарби можна 
розповісти про явище або предмет навколишньої дійсності. 



Варіантом словесного малювання є екранізація. У шкільній практиці 
вона використовується рідко, але досвід показує, що це одне з 
найулюбленіших занять дітей. Адже всі вони люблять фільми, а взяти самим 
участь у їх створенні - то неперевершена насолода. Учням пропонується 
словесно намалювати ряд кадрів, уявляючи, що все це відбувається на екрані. 
Крім того, - вони самі пропонують однокласників на ту чи іншу роль. Тут 
також створюються можливості для відтворення власних акторських 
здібностей. Один учень, ведучий, називає кадри, тобто уявні картини, що 
відповідають послідовності подій, описаних у творі. Інші, герої, намагаються 
їх відтворити, виявляючи при цьому свої акторські здібності, 
перевтілюючись у своїх героїв, їх слова мають відповідати змісту тексту. 
Покажемо на прикладі, як можна екранізувати оповідання В.Сухомлинського 
“П’ять дубків” (2 клас). 

 Кадр перший. Голос за кадром. Два першокласники, Дмитрик і Сергійко 
пішли з учителем до лісу. (Діти разом з учителем ідуть). 

Кадр другий. Голос за кадром. Учитель викопав по три маленьких 
дубочки і сказав (Учитель робить вигляд, що копає, а далі говорить): 
“Віднесіть їх додому і посадіть коло хати”. 

Кадр третій. Голос за кадром. Приніс Дмитрик дубки, викопав ямку, 
посадив дубок. Потім глянув на інший і здалося йому, що корінці у нього 
дуже кволі. (Дмитрик все це відтворює). 

Кадр четвертий. Голос за кадром. Викинув він дубок на вулицю. Потім 
подивився на третій, і знову йому здалося, що гілочки у нього слабенькі. Він 
викинув і третій дубок. (Дмитрик розглядає гілочки і по одній викидає їх, 
проявляючи при цьому власні емоції). 

Кадр п’ятий. Голос за кадром. А Сергійко прийшовши додому, відразу, 
не розглядаючи, посадив усі три дубки. (Сергійко копає ямки, обережно бере 
дубки і садить їх у землю, робить вигляд, що поливає). 

Кадр шостий. Голос за кадром. Потім Сергійко вийшов на вулицю, 
побачив два дубки, що лежали у канаві. Потім взяв і посадив їх поруч зі 
своїми трьома дубками. (Сергійко розглядає дубки, знову обережно бере їх, 
викопує ще дві ямки і саджає їх). 

Кадр сьомий. Голос за кадром. Поливає Сергійко свої дубки, бо знає, що 
деревцям потрібна волога. А Дмитрик забув про свій дубок. (Діти 
відтворюють те, про що говорить диктор). 

І нарешті, однією із складних, але цікавих форм творчої перебудови 
тексту є інсценізація. Інсценізувати рекомендується тексти, в яких є діалог, 
тоді його зміст легко відтворити. Переходом від звичайного читання до 
інсценування слугує читання в особах, яке також проводиться після аналізу 
тексту, де вже відшліфовані репліки кожного з персонажів. 

Учитель сільської школи має враховувати і ту обставину, що практично 
всі види роботи повинні бути виконані на уроці, оскільки діти, особливо 
весною і восени більше зайняті допомогою батькам на городі чи в полі. 
Також не всі батьки через свою зайнятість не можуть приділяти належної 
допомоги у виконанні домашніх завдань. Тому домашні завдання слід 



практикувати такі, які не вимагають багато часу і які можна підготувати, 
виконуючи певну роботу по господарству. Вони мають розвивати 
спостережливість, допитливість, зацікавленість та самостійність. Наприклад, 
вивчаючи твори, про тварин, слід практикувати такі завдання: 
поспостерігайте за домашніми тваринами, як вони себе поводять, що 
люблять їсти, як показують свою радість чи незадоволення, як реагують на 
вас чи на ваших батьків; які рослини ростуть у вашому саду, на городі? 
Розпитайте у своїх батьків про вашу родину, близьких родичів, чим вони 
люблять займатися, у чому досягли майстерності? Дізнайтеся у своїх бабусь 
чи дідусів про історичне минуле нашого народу, про цікаві події, які їм 
довелося пережити, у яких брали участь самі. Знайдіть серед своїх родичів чи 
сусідів людей, що займаються якимись ремеслами, гарно співають, 
вишивають, малюють, поспілкуйтесь з ними. 
Такі завдання діти будуть виконувати із задоволенням. Крім того, вони 
справлять на них і певний виховний вплив. 
 


