
                Storytelling: як зацікавити дітей, розповідаючи історії  

Як зацікавити учнів своїм предметом чи новою темою? Просто розповісти 

їм про важливість навчання та здобуття знань? Це більше не працює. Сучасні 

діти губляться серед оточуючого їх інформаційного шуму, тому якщо розказані 

вчителем факти одразу не зачепили, вони автоматично потрапляють до категорії 

нецікавих. Виникає питання: як треба вести урок, аби не просто привернути 

увагу дітей, а ще й стимулювати їх до подальшого поглиблення знань? І тут на 

допомогу може прийти неординарний метод навчання: сторітелінг.  

Сторітелінг (storytelling) – це мистецтво розповідати історії з метою 

навчання, керування шляхом донесення змісту повідомлення за допомогою 

спеціальної методики. 

Чому сторітелінг — ефективний прийом 

Усі люди полюбляють слухати цікаві історії, а що це означає? Що 

правильно побудувавши розповідь, можна зачепити не розум і логіку, а саме 

емоції. Викликавши у слухача потрібні переживання, можна вивести його на 

певні висновки, а потім – підштовхнути до потрібних вчинків. Такі властивості 

методики високо оцінили не тільки керівники компаній, а й маркетологи, 

журналісти, редактори і педагоги. 

Сторітелінг як формат навчання у школі має величезну практичну користь: 

легке засвоєння матеріалу, розвиток уяви, подолання страху публічного виступу, 

налагодження стосунків з іншими учнями, самопізнання. Тож не дивно, що з 

кожним роком він стає всі більш популярним. 

Яскравим прикладом сторітелінгу можна назвати відео «Що всередині 

чорної діри?» від Youtube-каналу «Цікава наука». Інформація подана у формі 

історії про допитливу вчену Ліз, якій дуже хотілося дізнатися все про чорні діри. 

Така розповідь разом з візуалізацією дає вражаючий ефект! 

Види та особливості сторітелінгу 

Сторітелінг може бути пасивним і активним. У першому випадку за 

створення історії та її розповідь відповідає вчитель, у другому – йому 

допомагають учні. Вибір одного чи іншого варіанту залежить від уроку, теми 

заняття, а також від особистих побажань педагога.   

Так, пасивний сторітелінг оптимально підходить для початку вивчення 

нової теми. У формі розповіді можна подати нові правила, теорії, закони тощо. 

А от активний – чудовий варіант для закріплення знань. Учні будуть створювати 

історії самостійно, а задача вчителя – направляти їх вірним шляхом. 

Як вчителю створити свою історію 

Варто розуміти, що далеко не кожна розповідь є історією. Щоб її створити, 

вам потрібно чітко знати тему, розробити сюжет, вигадати непересічного героя, 
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додати трохи цікавих подій та вивести правильні висновки. В цілому алгоритм 

дій буде наступним: 

1. Визначення теми та мети уроку – від цього залежить вибір сюжету історії. 

2. Розробка детального сюжету та основних подій оповіді. 

3. Вибір головного героя – подумайте над його іменем, характером, 

зовнішністю тощо. 

4. Вигадка інтриги (чим більш несподіваною вона буде, тим краще!). На 

цьому етапі вже можна складати перший варіант історії. 

5. Прочитайте готовий варіант та додайте метафори. 

Історія може бути вигаданою від початку і до кінця, але також можна 

використовувати цілком реальні події. Так буде навіть краще, адже випадки з 

життя завжди викликають величезну цікавість. Зверніть увагу: розповідь має 

бути емоційною та динамічною, події мають йти одна за одною. 

Варіанти сюжетів 

Існує п’ять основних сюжетів сторітелінгу, які можна використовувати, 

змінюючи основну лінію згідно з вашими потребами. 

1.Класичний 

Структура: головний герой – ціль – перепони на шляху до цілі – подолання 

проблеми – результат. Підходить для мотивації, пояснення процесів або явищ, 

вибору шляхів розв’язання певних проблем чи задач. 

2.Боротьба з монстром 

Структура: Головний герой – ціль – зустріч з дуже сильним  монстром – боротьба 

та перемога – досягнення цілі. Підходить як мотивація для навчання. 

3. Історія Попелюшки 

Структура: герой – незвична ситуація – поява проблем (або ворогів) – втручання 

чарівного помічника – щасливе вирішення ситуації. Підходить для мотиваційних 

промов, пояснення або порівняння процесів та явищ, опису еволюційних змін в 

певних сферах життя, вибору виду вирішення задач. 

4. День байбака 

Структура: герой – ціль – дії героя та повернення до початкової точки – вибір 

правильної стратегії дій – досягнення мети. Підходить для проведення роботи 

над помилками. 

5. Квест 

Структура: герой – ціль – зміна кількох локацій та вирішення в кожній з них 

певних задач – почергове досягнення міні-результатів – тріумф. Підходить для 

моделювання проблемних ситуацій, вирішення аналітичних задач, закріплення 

набутих навичок та вмінь. 

Як вам використати сторітелінг на своїх уроках 

Українська мова 



На одному з уроків запропонуйте кожному учню скласти розповідь на 

вільну тему, вживаючи, наприклад, не менше 20 дієслів чи прикметників. Або 

поміркуйте над спільною історією, де будуть використані всі відомі класу 

синоніми до слова «дім». Можна також поекспериментувати з молодіжним 

сленгом: пошукайте разом синоніми до слова «класно» та включіть їх в історію. 

Для чого: Такі завдання значно збільшують словниковий запас, впливають 

на точність і чистоту мови. Розвивають усне та писемне мовлення. Також вправа 

ефективна, коли необхідно закріпити знання про окремі частини мови. 

Українська та зарубіжна література 

Запропонуйте учням обрати одного героя чи героїню з твору, який вони 

прочитали, та приготувати невеличкий виступ-розповідь на тему «Який я 

персонаж?». У виступ варто включити цікаві факти про героя, його пригоди і ту 

епоху, про яку учні дізналися з твору. 

Для чого: Діти вчаться більш повно уявляти час та події, описані в 

літературному творі, аналізувати й зіставляти важливі факти, продумувати 

структуру публічного виступу. Для слухачів це теж має хороший ефект: 

імовірність того, що вони запам’ятають літературний твір і конкретні моменти з 

нього, значно зростає. Адже тепер в уяві закріпиться стійка асоціація: 

літературний твір — цікавий виступ когось з однокласників. Також вправа 

розвиває емоційний інтелект і здатність до емпатії. 

Математика 

Запропонуйте дітям створити короткі повчальні історії про взаємини цифр. 

Наприклад, на уроках, де учні вчаться додавати та віднімати, вони можуть 

розповідати про те, як дві цифри (наприклад, 8 і 2) посварилися, і почалися 

втрати для обох сторін (8-2=6). А потім цифри знову зустрілися і почали дружити 

(8+2=10). 

Можна використовувати історії й у старших класах. Запропонуйте учням 

поміркувати над запитаннями: «Про що мріє Х?», «Навіщо існує cos?», «Якими 

предметами могли би бути трикутник, коло?». 

Для чого: Персоніфікація цифр, математичних символів та елементів 

допоможе дітям краще запам’ятати конкретні приклади, формули та способи 

розв’язування задач. Крім того, такі ігри-історії допомагають розрядити 

навчальну атмосферу, дати перепочити перед новою порцією інформації. Діти 

вчаться з думкою про те, що наука — ближча, ніж здається. Адже коло, 

наприклад, асоціюватиметься з тортом та історією, у якій воно фігурувало. 

Іноземна мова 

Перетворіть урок іноземної на прес-конференцію. Запропонуйте учням 

уявити себе, наприклад, відомими кінозірками чи спортсменами та 

поспілкуватися з «журналістами» (їх роль, звісно, зіграють однокласники) про 

своє минуле, сьогодення та плани на майбутнє. Звичайно ж, іноземною мовою. 



Умова: використання слів з лексичної теми, яку учні проходять у цей момент. У 

кожному новому запитанні від «журналіста» та в кожній відповіді від «зірки» 

мають бути використані мінімум два нових слова з поточної теми. 

Для чого: Публічні виступи й підготовка до них допомагають краще 

запам’ятати та навчитися використовувати нову лексику й мовні конструкції. 

Крім того, такі вправи дозволяють зрозуміти логіку часових форм і мотивують 

вживати їх на практиці. 

Сторітелінг є відносно новою формою навчання, але швидко завойовує 

популярність, однаково подобаючись і вчителям, і учням. Цікаві та правильно 

побудовані історії – сильний інструмент оптимізації навчання. 


