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Анотація.
У статті обґрунтовано можливості різноманітності навчальної діяльності за допомогою коміксів на 

уроках мовно- літературної освітньої галузі. Автором представлено тематику та запропоновано механізм 
роботи над коміксами на уроках у початковій школі. Практично показано, що комікси як вид навчальної діяль-
ності можна використовувати на будь- якому етапі уроку та в ролі мовної та мовленнєвої діяльності учня. 
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На сучасному етапі середня освіта переживає процес активних змін, викликаних об’єктив-
ними передумовами. Серед них особливу роль відведено новим поколінням дітей, які народили-
ся та виросли в умовах цифрового повороту. Сучасне суспільство характеризується збільшен-
ням ролі інформації і знань у всіх сферах життєдіяльності. Не випадково одним із актуальних 
завдань сучасної освіти є формування в учнів компетенцій, а насамперед – інформаційних.

Засоби навчання (наприклад, текстові документи) стають непопулярними, ненаочними і втра-
чають ефективність. Більш відомим недоліком текстових документів є їх низький ступінь сприй-
нятливості. На зміну текстовим документам стали запроваджувати документи, які мають значну 
кількість графічних образів: схем, інтелект- карт і, навіть, оповідань, виконаних у жанрі коміксів.

Змістова лінія «Досліджуємо медіа» Типової освітньої програми (2018 р.) [6], розробленої 
відповідно до Державного стандарту початкової освіти [1] та нового Закону України «Про осві-
ту» [2], передбачає формування в учнів умінь аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати 
інформацію в медіа- текстах та використовувати її, створювати прості медіа продукти; вислов-
лювати власні думки й почуття стосовно перегляду простих медіа- продуктів. Медіа- тексти – це 
фото (світлини), книжка, малюнок, фото колаж, дитячий журнал, комікс, листівка, стіннівка, 
реклама, афіша, мультфільм, SMS- повідомлення, комп’ютерна гра [3]. Над специфікою графіч-
ної літератури працюють як вітчизняні дослідники, так і вчені з різних країн, а саме: В. Айснер, 
Р. Бреннер, Я. Бургерова, Р. Вороніна, Н. Востряков, Є. Даниленко, У. Еко, Е. Йорсатер, Є. Коз-
лов, Н. Кон, Н. Космацька, Ф. Лакасин, С. Лі, С. МакКлауд, Г. Онкович, Д. Ольшанський, Т. Пе-
пер, Р. Петерсен, С. Підопригора, К. Полякова, Г. Почепцов, А. Сонін та ін.  

Метою пропонованої увазі статті є показати практичну значущість коміксів на заняттях у 
сфері мовно- літературної освітньої галузі.

Використання коміксів на заняттях у початковій школі – це нелегка справа, адже вона 
вимагає додаткового часу від учителя, але викликає в учнів розумове напруження і бажання  
висловити власні ідеї, а це означає, включатися в освітній процес говоріння, читання, письма, 
аудіювання.

Мета використання коміксу в освіті полягає в тому, що можливо отримати новий освітній 
інструмент з новими властивостями і новим впливом на учня. Інформація в коміксі емоційно 
забарвлена, зачіпає почуття читача, а це означає краще засвоюється. Візуальну інформацію лю-
дина запам’ятовує краще ніж друковану (текстову).

Комікси можуть висвітлювати будь- які теми, наприклад: «Як відпочити, щоб енергію від-
новити?», «Дружбу неможливо купити, а можливо заслужити», «Як харчуватися, щоб добре 
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почуватися?», «Слухняний хлопчик», «Комп’ютерні ігри», «Несплачений проїзд», «Хто розум-
ніший?», «Бережи речі в порядку», «Як малий Промінчик ліс розбудив», «Будь чемним та ви-
хованим!»,  «Мої слова та вчинки», «Лист Діду Морозу», «Будь уважним до інших», «День на-
родження», «Як доглядати за рослини», «Винахід» тощо. Можливості різноманітності освітньої 
діяльності за допомогою коміксів [4; 5; 7], а саме:

1. Твори в картинках. Учні доповнюють малюнками свій твір або надають ілюстровану 
оцінку прочитаному.

2. Біографія в картинках. Молодші учні можуть описати життя відомої історичної особи-
стості, проілюструвавши її фотографіями, малюнками, коментарями.

3. Виконання учнівських проєктів. Спочатку комікси – це іронічний жанр. Трохи іронії в 
учнівських проєктах не зашкодить. Іноді занадто серйозна подача представленої теми проєкту 
прирікає презентацію на втрату уваги слухачів.

4. Складання текстів до коміксів. Учитель готує відеоряд (малюнки, фотографії тощо), 
що об’єднані однією темою, а учні готують до них тексти.

5. Можливо ускладнити завдання. Відеоряд представляється без теми. Учні, після озна-
йомлення із зображеннями, вигадують назву і підписують сюжети.

6. Словничок. Завдання полягає в тому, щоб не просто написати обґрунтування терміна, 
а скласти до нього комікс. 

7. Ілюстрація пам’яток, норм і правил. Ця тема охоплює правила поведінки у школі, їдаль-
ні, на вулиці тощо.

8. Звіт про проведений захід. Учні можуть підготувати фотозвіт із текстовим супроводом 
після походу чи екскурсії.

9. Відсутні кадри. Завдання полягає в тому, що в коміксі декілька кадрів видалено, а учні 
мають відновити кадри, продумати логічні ланцюжки між ними.

10. Вписати пропущені слова чи репліки. Ця вправа мотивує до творчості і, окрім того, 
вимагає застосувати як знання граматики, так і лексики.

11. Розташувати репліки або картинки в правильному порядку. Вправу можна виконувати 
як самостійно, так і в групах. На заняттях учні з цікавістю читають і переказують репліки героїв і 
заодно змагаються, хто швидше розташує картинки в правильному порядку.

12. Прочитати комікс і відповісти на питання. У цьому випадку комікс замінює звичай-
ний текст, що можна аналізувати, відповідати на питання і робити вправи після прочитання.

13. Написати відповідь на репліку у вигляді есе. Писати звичайні твори на задану тему 
нудно, набагато веселіше написати відповідь на репліку одного з героїв коміксу. 

14. Інші завдання. Наприклад, учні мають дати новий заголовок, описати героїв, вигадати 
власне закінчення історії коміксу, робота з лексикою, граматикою, пунктуацією та стилістикою 
тексту (наказовий спосіб вираження, використання вигуків, театралізація змісту коміксу тощо).

Комікси як вид освітньої діяльності можна використовувати на будь- якому етапі заняття та 
в ролі мовної та мовленнєвої діяльності учня. Вони дають змогу:

– розповісти складну історію за декількома зображеннями;
– надавати коментарі та власне оцінювання щодо подій, явищ тощо;
– активувати лексичні одиниці теми;
– унаочнити типових персонажей і характери, їх поведінку для створення комунікативних 

ситуацій;
– показати соціокультурні аспекти в дії.
Групова робота «Мова ілюстрації» [3, с. 104‒105].
Учитель об’єднує дітей в групи. Кожна група отримує картки з невеликими текстами на 

одну тему, але різного художньо- емоційного забарвлення. Окрім того, групи отримують роздру-
ковані малюнки чи фотографії, що можуть проілюструвати ці тексти.

Завдання: 
– прочитати отриманий текст; 
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– розглянути малюнки/фотографії; 
– обрати ті малюнки/фотографії, що можуть проілюструвати саме Ваш текст; 
– пояснити, які деталі ілюстрації найбільше відповідають змісту тексту.
Підсумкові питання. Питання для обговорення: 
– Навіщо додавати ілюстрації до тексту? 
– У цій вправі вони Вам допомогли чи ні більш емоційно сприйняти зміст? 
– Які ілюстрації Вам більше подобаються: мальовані чи фотографії?
– Чим би Ви ілюстрували (малюнками чи фотографіями) казки? Вірші? Байки? Наукові твори? 
– Чи бувають ілюстрації в дорослих книжках? 
– Чи доводилося Вам ілюструвати тексти? У чому труднощі? Що сподобалося? 
– Чи всі твори були так проілюстровані художниками, як Ви уявляли картинку при читанні? 
– Чи хотілось Вам щось змінити? 
– Про що Ви можете дізнатися, розглядаючи ілюстрації перед читанням твору? 
– Чи можете Ви за ілюстрацією визначити характер героя? Як художник Вам допомагає це 

зробити? 
– Які ще твори може доповнити ілюстрація? Як можна ілюструвати музичний твір? 
Діти доходять висновку, що ілюстрація – це зображення, що супроводжує текст літератур-

ного чи музичного твору, газетної статті тощо з метою полегшення для читача/слухача візуалі-
зації змісту.

Інтерактивне спілкування [3, с.106].
Учитель пропонує учням переглянути декілька журналів із коміксами (зі шкільної бібліо-

теки, з домашньої бібліотеки учнів, придбаних у книгарнях або в поштовому відділенні тощо). 
– У чому полягає головна різниця між книжкою з ілюстраціями та коміксом? 
Діти доходять висновку, що ілюстрування книги передбачає багато тексту і трохи малюн-

ків, а в коміксах навпаки – багато малюнків і мало тексту. 
«Створюємо комікс» [3, с.107].
Учитель пропонує учням об’єднатися в групи. Створити власний комікс у такому віці ще 

важко, тому є сенс спочатку запропонувати закінчити роботу над певною заготовкою. Таким чи-
ном, кожна група отримує роздрукований варіант коміксу (сюжетних малюнків), у яких не зро-
блено відповідні надписи. Учні складають за малюнками історію, додають у «словесних буль-
башках» відповідні репліки, вигуки. Створені історії кожна група презентує однокласникам. 

Завдання: 
1. Намалюйте сюжетні картинки і напишіть репліки героїв. 
2. Презентуйте свій комікс друзям, однокласникам, батькам. 
Окрім підручників, комікси трапляються в дитячих журналах «Весела перерва», «Джміль», 

«Зернятко», «Малятко», «Професор Крейд» тощо. Вони призначені для дітей віком від 6 до 12 років. 
Приклад. На заняттях мовно- літературної освітньої галузі можна використовувати комікс 

надрукований у дитячому журналі «Джміль» № 9, 2018 р. «Чи можна бути кращим за всіх?» [8].
Орієнтовні запитання і завдання для бесіди з дітьми за коміксом:
– Чому Зайчик переміг у змаганнях із бігу?
– Чи права була Зайчиха, коли обіцяла йому перемогу?
– А чи міг зайчик стати кращим і в інших видах спорту? Чому?
– То, можливо, і не потрібно було йому боротися за перемогу з іншими звірятами?
– Чи потрібно брати участь у змаганнях, коли знаєш, що не зможеш стати кращим? Об-

ґрунтуй свою думку.
– Чи можливо завжди лише перемагати? Чому? А прагнути до перемоги?
– Пригадай, чи зустрічаються у житті спортсмени – переможці одразу в декількох видах 

спорту. Чому, на твою думку, їм це вдається?
– Як ти гадаєш, чи можеш ти перемогти в декількох різних спортивних дисциплінах? 

Чому?
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– Що означає вислів «об’єктивно ставитися до власних можливостей»?
– Чи необхідно вміти це робити? Чому?
– Чи потрібно засмучуватися, коли не вдалося перемогти?
– Що необхідно робити для здобуття перемоги?
– Чому, втішаючи спортсменів, коли вони спіткали невдачу, кажуть: «Головне не перемога, 

а участь»? То, може, й справді не треба прагнути перемагати?
– Як потрібно насправді розуміти цей вислів?
Аналізуючи наявний досвід використання коміксів в освіті необхідно зазначити, що в ме-

тодиці викладання комікс не може бути єдиним чи основним освітнім засобом, що використову-
ється на занятті. Однак, враховуючи позитивні сторони застосування таких засобів візуалізації 
інформації, визначаючи їх місце в освітньому процесі, комбінуючи з іншими засобами, необхід-
но визнати високий дидактичний потенціал коміксів [4].

Комікс має значну практичну цінність в освітньому процесі, тому його активно використо-
вують у закордонних школах. В освітній системі України цей досвід починають активно засто-
совувати та втілювати, особливо на заняттях мовно- літературної освітньої галузі. Комікс є ко-
рисним для учнів молодших класів, тому що в них переважає наочно- образне мислення. Комікс 
підвищує мотивацію. Читати комікси набагато легше та цікавіше, адже веселі картинки забезпе-
чують візуальну підтримку. Використання коміксів дає змогу зменшити тривалість презентації, 
доповіді, лекції або пояснення нового поняття. Комікс спрощує та прискорює процес пізнання, 
оскільки він ділиться на фрагменти.

Таким чином, здійснене дослідження не вичерпує повноти означеної проблеми. Перспек-
тиви наукових розвідок вбачаємо у вивченні зарубіжного досвіду використання сучасних елек-
тронних конструкторів створення коміксів.

Оберіть один із варіантів закінчення

або
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Summary.
Modern society is characterized by an increased role of information and knowledge in all spheres of life. 

It is no coincidence that one of the most urgent tasks of modern education is the formation of different kinds 
of competences for students, and above all, information. Replaced by text documents came documents that 
have a large number of graphic images: diagrams, intelligence cards and even stories made in the comic book 
genre. Comics have great practical value in the learning process, so it is actively used in foreign schools. In the 
educational system of our country, this experience is beginning to be adopted and implemented, especially in 
the lessons of Ukrainian and literary reading.
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The article substantiates the possibilities of a variety of educational activities with the help of comics 
in the lessons of the language and literary education. Using comics in elementary school is not an easy task, 
because it requires extra time from the teacher, but it causes students a intellective strain and a desire to express 
their ideas. The purpose of using a comic book in education is to get a new educational tool with new properties 
and new impact on the student. The information in the comic book is emotionally colored, it affects the feelings 
of the reader, and thus is better absorbed.

The author presents the topic and suggests a mechanism for working on comics in elementary school. 
Practically it has been shown that comics as a type of learning activity can be used at any stage of the lesson 
and as a language and speech activity of the student. They allow to: tell a complex story in multiple images; 
provide comments and own estimates of events, phenomena, etc.; activate lexical units of the topic; to identify 
typical characters and characters, their behavior for creating communicative situations; to show socio-cultural 
aspects in action.

Key words: comic; junior high school students; Ukrainian language lessons and literary reading.
Лавренова М. Практическое применение комиксов на занятиях языково- литературной об-

разовательной области.
Аннотация.
В статье обосновано возможности разнообразия учебной деятельности с помощью комиксов 

на уроках украинского языка и литературного чтения. Автором представлена тематика и предложен 
механизм работы над комиксами на уроках в начальной школе. Практически показано, что комиксы, 
как вид учебной деятельности, можно использовать на любом этапе урока и в качестве языковой и 
речевой деятельности ученика.

Ключевые слова: комикс; младшие школьники; уроки литературного образования.
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