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Громадянська відповідальність на 

уроках зарубіжної літератури 

Розробка уроку 7 клас 

 

Тема уроку : Вирішення проблеми взаємовідносин 
батьків і дітей  

в оповіданні Джеймса Олріджа «Останній дюйм» 
 

Вчителя зарубіжної літератури 
 ЗЗСО №138, м. Києва 

спеціаліста вищої категорії, 
 педагогічне звання «старший вчитель» 

Мета уроку: 

- визначити проблему, яку порушує Джеймс Олдрідж в оповіданні “Останній 

дюйм “; 

-зробити ідейно-художній аналіз літературного твору, особливо звернути увагу 

на еволюцію художніх образів; 

-розвивати критичне мислення, 

-вміння чітко і аргументовано висловлювати свої думки, 

-виховувати повагу до сімейних цінностей. 
 

Епіграф до уроку: 

«Ніколи не знаєш на що ти здатний, доки не спробуєш». 

Джеймс Олрідж 

Учні повинні вміти: 

-розповідати про основні віхи життєвого і творчого шляху Джеймса Олдріджа та 
визначати  ідейні засади оповідання на основі використання знань з теорії 
літератури; 

-переказувати текст оповідання, визначаючи ключові епізоди; 

-лаконічно узагальнювати основну ідею твору; 
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-творчо працювати над текстом твору, аргументовано доводити свою точку зору; 

-використовувати літературні твори як засіб формування загальнолюдських 
цінностей. 

Проблемні питання 
 Як побудувати здорові родинні стосунки?  

Чому виникає непорозуміння, відчуження між рідними людьми? 

 Як допомогти людям, переобтяженим нескінченними турботами, усвідомити 
важливість психологічного контексту стосунків, душевного стану – свого і 
найближчих? 

Учням на минулому уроці було дано випереджувальні завдання по групах 

Групи: 

1. «Журналісти» 
2. «Літературні критики» 
3. «Географи та зоологи» 
4. «Дослідники» 
5. «Психологи» 

Перебіг уроку: 

Вступне слово вчителя. 

Сьогодні до нас завітала група «Журналісті», які познайомлять нас із 
Джеймсом Олдріджом та розкажуть про яскраві факти біографії письменника. 

Учні звертають увагу та розповідають про такі факти : 

1. Життєвий та творчий шлях Дж.Олріджа в Англії. 
2. Які факти пов’язують письменника з Україною? 
3. Захоплення письменника. 
4. Історія написання оповідання «Останній дюйм». 

Теорія літератури 

-За жанром “Останній дюйм “ – це оповідання. 

-Що таке оповідання ? 

Оповідання – невеликий прозовий твір, сюжет якого будується на одному, 

інколи декількох епізодах із життя одного або кількох персонажів. 

Словникова робота 

 Слово останній у творі Дж. Олдріджа набуває різних значень, що пов’язано з 
темою оповідання.  
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Установіть значення слова в уривках за допомогою тлумачного словника. 

Тлумачний словник української мови 

Останній  

1. Який закінчує собою ряд однорідних предметів, явищ, дій і т. ін.;  

такий, після якого немає іншого подібного.  

2. Єдиний, який зберігся, залишився.  

3. Вирішальний, остаточний.  

4. Найближчий до моменту повідомлення (про певну подію і т. ін.);  

попередній.  

5. Який щойно з’явився; найсучасніший, найновіший.  

6. Найгірший серед інших; поганий.  

7. Щойно згаданий, названий, сказаний.  

«Якщо вище — стукнешся під час посадки, і літак буде пошкоджено. Надто 
низько — наскочиш на горбик і перекинешся. Головне — останній  

дюйм». 

«Бен незграбно відступив за вузький край рифу над поверхнею моря,  

перевернувся та пройшов останній дюйм шляху до безпечного місця». 

«— Але він упорається», — утомлено й примирливо закінчив Бен.  

Здавалося, це був останній підсумок усього його життя». 

«Утрачаючи останній проблиск свідомості, він повернув голову до дверцят». 

«Та ось хвіст і колеса літака торкнулися землі, — це був останній дюйм». 

«Останній дюйм, який розділяє всіх і все, нелегко подолати, якщо  

не бути майстром своєї справи». 

ІІ група учнів «Літературні критики» 

  Розповідають про елементи сюжету оповідання та звертають увагу на 
складові оповідання «Останній дюйм». 

Експозиція: Події, які передували польоту до Акулової бухти. 

Зав’язка: Бен змушений взяти сина з собою; їхнє відчуженість у спілкуванні. 

Розвиток дії: Політ до бухти; спуск під воду, очікування сином батька; 
поранення Бена. 
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Кульмінація: Деві бере керування літаком в свої руки. 

Розв’язка: Врятоване життя Бена; початок нових стосунків батька з сином. 

 

ІІІ група «Географи та зоологи» .  

Учні знайомлять із географічним положенням Акулячої бухти, яка розміщена в 
Єгипті та дають пізнання про акулу, як хижу рибу. 

 

 Акала -(Selachimorpha) — надряд хрящових риб. Найдавніші 
представники існували близько 420—450 млн років тому. Дотепер відомо понад 450 видів 
акул: від глибоководної, завдовжки лише 17 сантиметрів, до китової акули— найбільшої риби 
(її довжина досягає 20, іноді й більше метрів). Представники широко розповсюджені в морях і 
океанах, від поверхні до глибин понад 2000 метрів. В основному мешкають в морській воді. 

Більшість акул належать до так званих справжніх хижаків. 

ІV група «Дослідники» розкривають ключові події, які розкривають проблему 
батьків та дітей за планом: 

1. Політ Бена і Деві до бухти. 
2. Відношення Бена до сина під час польоту. Чому ці стосунки занадто 

«холодні» та що на них вплинуло. 
3. Чи брала участь у вихованні сина мати та чому так сталося? 
4. Приземлення . 
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5. Лікарня. Подолання «останнього дюйму» у взаємовідносинах між батьком 
та сином. 

Що ви можете сказати про  сім’ю Дена? 

Робота зі схемою «Фішбоун» 

Проблема 
стосунків 
батька та 
сина 

батько\син пілот\підводник повітря\вода Самостійність
Упевненість 
Підтримка 
Довіра 
Любов  

люди дії обставини 

ШЛЯХ ДО СЕРЦЯ ХЛОПЧИКА 

відчужені майстер справи стихії 
 самотні надірвався екстремальні  

 
Методичний коментар 

Метод «Фішбоун» спрямований на встановлення причинно-наслідкових зв’язків між 
чинниками художнього твору (проблемами та героями, образами й конфліктами, образами та 
мотивами, символами й ідеями). Форму схеми запропонував японський професор Ісікава 
Каорі, який винайшов метод  структурного аналізу причинно-наслідкових зв’язків. Схеми 
«Фішбоун» дають можливість організувати роботу учасників у парах або групах, розвивати  
критичне мислення, візуалізувати взаємозв’язки між причинами й наслідками, ранжувати 
фактори за ступенем їх значущості. Голова «Фішбоуна» — проблема, запитання або тема, які 
потребують аналізу, верхні лінії фіксують основні поняття, нижні — факти, які підтверджують 
суть проблем. Хвіст — відповідь на запитання, висновки, узагальнення. Матеріал для 
загальної схеми готується поступово, він може змінюватися, доповнюватися. На першому 
уроці визначаємо головних героїв, їхні дії, обставини, стосунки, а також окреслюємо 
подальшу роботу. 

У чому причина таких стосунків? 

Кожен живе своїм життям. Взаємини у сім`ї хлопчика Деві не склались. 
Батьки, втомлені життям, перестають розуміти одне одного, вони вже не 
почуваються рідними, однією сім'єю. Жоден з них не знаходить тут моральної 
підтримки. Але найбільше страждає десятирічний Деві. У власній сім'ї він 
почувається самотнім, зайвим, не потрібним своїм батькам. 

V група «Психологи».  

Разом з учнями 7А класу було проведено  анкетування «Я і мої батьки»  
(Додаток ) 

Зачитані результати досліджень були обговорені та відбувся пошук  шляхів 
вирішення взаєморозуміння з батьками. Діти зрозуміли, що «ключі» до 
взаєморозуміння залежать тільки від них самих та батьків. 

Правила взаєморозуміння з батьками 

1. Допомагай та підтримуй. 
2. Шукай шлях до серця рідної людини. 
3. Основа сім’ї - любов. 
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4. Турбуйся про рідних. 
5. Не наражай рідних людей на небезпеку. 

 

Підбиття висновків 

Як ви вважаєте, чому оповідання має назву “Останній дюйм “? 

У творі – це відстань, що розділяла батька і сина, відстань їхнього 
відчуження та непорозуміння. Батько відкрив риси характеру та якості, які 
раніше не бачив у сина, про які навіть не здогадувався. А син побачив, що батько 
його любить. Ціною надзвичайних випробувань вони знаходять шлях до серця 
один одного. Цим шляхом вони й будуть намагатися йти в подальшому житті. Це 
і є авторське вирішення проблеми взаємин батька і сина в оповіданні. Сьогодні 
також виникає багато непорозумінь між дітьми та дорослими через постійну 
зайнятість та заклопотаність батьків. Саме тому вони можуть бути іноді 
неуважними до вас. Можливо, деколи потрібно саме вам зробити перший крок 
назустріч, намагатися зрозуміти, щоб врешті-решт ви змогли здолати той 
останній дюйм непорозуміння. 

Усі ми — діти нашої країни. Запитайте себе: «Чи пройшов я останній дюйм 
назустріч Батьківщині, чи зробив мужні й сміливі кроки, щоб допомогти 
УКРАЇНІ в скрутні часи?» Про це писав і співав Кузьма Скрябін:  

 

Не твоя вина — шо ти батька свого син, 

А твоя біда — не вміти бути ним. 

Не стидайся — то твоя земля, 

Не стидайся — то Україна. 

Добре там є, де нас нема, 

Стань для батька нормальним сином. 

 Прослуховування пісні у виконанні Кузьми Скрябіна 

Виставлення оцінок. 

Домашнє завдання: написати твір-мініатюру: «Як знайти спільну мову з 
батьками».  
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Волощук Є.В., Слободянюк О.М. Зарубіжна література: підручник для 7-го 
класу закл. заг. серед. освіти_ Київ: Генеза, 2020 

Лебедєва Л.Д. Педагогічні аспекти арт-терапії / Л.Д. Лебедєва// Дидакта. – М., 
2000. 

О. М. Ніколенко, О. В. Орлова Зарубіжна література: книжка для вчителя, 7 
клас_ Київ, «Грамота», 2015 

Додаток 

Анкета для учня «Ти і твої батьки» 

1. Який склад твоєї сім'ї? 
2. Чи пишаєшся ти своїми батьками? а) так; б) частково; в) іноді. 
3. Як ти проводиш своє дозвілля? а) займаюсь спортом (у секції); 
б) відвідую кіно чи театр; 
в) читаю художню та іншу літературу; 
г) займаюся у музичній школі; 
д) дивлюся телепередачі; 
е) спілкуюсь з друзями; 
4. Як ти проводиш вільний час із батьками? 
а) відвідуємо кінотеатр; 
б) ходимо в театр; 
в) відвідуємо виставки, музеї; 
г) разом виїжджаємо за місто; 
д) працюємо на дачній ділянці; 
е) їдемо до родичів у село; 
ж) не проводимо вільний час разом. 
5. Як часто ти проводиш своє дозвілля разом із батьками? 
а) один раз на тиждень; 
б) один раз на два-три тижні; 
в) один раз на місяць; 
г) один раз на півроку; 
д) майже завжди; 
е) ніколи. 
6. Чому ти не проводиш дозвілля з батьками? 
а) нецікаво; 
б) не маю вільного часу; 
в) батьки не мають вільного часу; 
г) вільний час батьків не збігається з моїм. 
7. Які стосунки між батьками? 
а) дружні; 
б) напружені; 
в) конфліктні; 
г) не хочу говорити. 
8. Які стосунки у тебе з батьками? 
а) дуже добрі; 
б) довірливі; 
в) напружені; 
г) конфліктні. 
9. Чи подобається тобі у колі твоїх батьків? 
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а) так; 
б) ні; 
в) не завжди; 
г) не знаю. 
10. Чи ділишся ти зі своїми батьками проблемами, радощами, невдачами? 
а) так; 
б) ні; 
в) назавжди. 
11. Чи розуміють тебе батьки? 
а) повністю; 
б) частково; 
в) не розуміють. 
12. Скільки часу в тебе лишається на дозвілля? 
а) достатньо; 
б) мало; 
в) не лишається; 
г) не знаю, куди подіти. 
13. Що найбільше подобається робити на дозвіллі? 
а) спілкуватися з батьками; 
б) прогулюватися; 
в) проводити час із друзями; 
г) займатися спортом; 
д) слухати музику; 
е) займатися технікою; 
ж) відвідувати кіно і театри; 
з) читати; 
и) дивитися телепередачі; 
і) грати в комп’ютерні ігри; к) танцювати. 
14. Чи допомагаєш ти батькам, старшим членам сім’ї? 
а) так; 
б) іноді; 
в) ні; 
г) немає потреби. 
15. Чи береш участь у плануванні сімейного бюджету? 
а) так; 
б) іноді; 
в) ні; 
г) не хочу втручатися. 
16. Чи хотів би ти виховувати своїх дітей так, як тебе виховують твої батьки? 
а) так; 
б) частково; 
в) ні; 
г) з певними змінами. 
17. Чи знаєш ти, яку роботу виконують твої батьки? 
а) так; 
б) ні; 
в) не виконують; 
18. Чи є у твоїй сім’ї власні традиції? 
а) так; 
б) ні; 
в) деякі. 
19.Які члени сім'ї користуються в тебе незаперечним авторитетом? 


