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Мета навчання дитини полягає в тому,  

щоб зробити її здатною розвиватися далі  

без допомоги вчителя. 

                                              Е.Хаббард 

 Сучасний випускник має знайти своє місце в житті, має володіти певними 

якостями: бути гнучким, мобільним, конкурентноспроможним; критично 

мислити; використовувати знання для розв’язування життєвих проблем; 

генерувати нові ідеї; приймати нестандартні рішення й нести за них 

відповідальність; володіти комунікативною культурою, вміти працювати в 

команді; вміти запобігати та виходити з будь-яких конфліктних ситуацій; бути 

здатним до вибору численних альтернатив, які пропонує сьогодення. 

 Компетентнісне навчання зорієнтоване на розвиток особистості, культури 

мислення, самостійності та відповідальності за прийняті рішення. Ми маємо 

дати учню свободу і самостійність, дозволити йому робити помилки і 

виправляти їх, розвивати якості лідера і разом з тим наділити відповідальністю, 

забезпечити гнучкість в навчальних ситуаціях. Тобто потрібно створити умови 

для формування ключових компетентностей: загальнокультурної, 

інформаційно-комунікаційної, комунікативної, громадянської, міжпредметної 

естетичної, проектно-технологічної, соціальної та ін.  У цьому допомагають 

уроки літератури. 

 Література – своєрідна скарбниця не тільки художньої спадщини, але й 

багатовікового життєвого досвіду людства. На матеріалі життєвого досвіду 

багатьох поколінь у художніх творах відображено прагнення людства до 



справедливості, пошуку істини, страждання, високі ідеали й помисли. Перед 

читачем розгортаються долі персонажів. З позиції вічних цінностей 

зображуються різні шляхи досягнення високих мрій і здійснення ницих бажань. 

Знайомлячись з твором, з авторською манерою відтворення життєвих ситуацій і 

почуттів, читач співпереживає, спостерігає навколишній світ очима оповідача, 

оцінює його рішення і вчинки, бачить їх результати і має можливість зробити 

власні висновки. Психологічно він разом із героєм «проживає» якийсь етап 

його життя. Непомітно для нього складаються нові переконання не на основі 

засвоєних повчань, а внаслідок осмислення майстерно відображеного життя 

персонажів і самостійно зроблених висновків.  

 Першочерговим завданням стає не просто збагачення учня певною 

кількістю знань, а насамперед виховання. Тільки духовність звільняє людину 

від знеособлення, піднімає до вершин свого призначення, формує 

загальнокультурну компетентність.  

 Основою буття людини є її серце. Істинне життя людини – це боротьба за 

чисте, світле серце. У своєму серці людина осмислює, переживає власне буття 

як повноту, долучається до естетичних вимірів Всесвіту та морально-етичних 

проблем. 

 На мою думку, серйозним недоліком у вихованні є нав'язування учням 

своїх світоглядних норм, позицій, догм. Учень повинен мати право на власний 

світогляд, а завдання вчителя - давати інформацію і вчити учня робити вибір. 

Потрібно відкинути звичку навіть після широкої дискусії пропагувати єдино 

правильне рішення, розглядаючи будь-яку проблему, необхідно забезпечити 

можливість для роздумів учнів, сумнівів, пошуків істини. Сьогодні світ стає все 

складнішим, та вимагає вміння вирішувати складні проблеми, критично 

ставитися до обставин, порівнювати альтернативні точки зору та приймати 

зважені рішення. Здатність учня аналізувати та оцінювати досягнення 

національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному 

контексті сучасного суспільства, застосовувати методи самовиховання 

орієнтовані на загальнолюдські цінності, мислити критично є навичкою, яку 

треба формувати, розвивати в процесі навчання та виховання учнів. 



 В. О. Сухомлинський радив виховувати в учнів прагнення пізнавати 

навколишній світ, виконуючи складні розумові операції; аналіз, синтез, 

порівняння, узагальнення; бачити причинно-наслідкові зв'язки; самостійно, без 

зовнішнього тиску оцінювати явища навколишньої дійсності; розвивати вміння 

доказово відстоювати свої думки й погляди, прагнення своєю розумовою та 

іншою працею щось довести, утвердити, відстояти; спостерігати, досліджувати, 

робити власні висновки з явиш навколишнього життя на основі прочитаного в 

довідковій літературі, наукових журналах тощо. Важливо залучати учнів до 

висловлення різних думок, поглядів щодо будь-якої навчальної проблеми. І 

разом з цим привчати робити власний вибір. 

 Це й зумовлює специфічну модель взаємодії та взаємних стосунків 

вчителя і учнів. По-перше, на уроках створюється особлива атмосфера 

взаємодовіри та взаємоповаги. По-друге, модифікується концепція дитини, дає 

новий підхід до художнього тексту як основи розвитку духовності.  

 Особлива увага звертається на:  

 ознайомлення з духовними знаннями та традиціями людства з метою 

заповнення порожнечі внутрішнього світу;  

 усвідомлення кожною дитиною власної неповторності та відповідальності 

перед Всесвітом;  

 розвиток любові, вдячності як основи ставлення до світу та людей; 

 формування культурної людини через спілкування з минулим та 

майбутнім. 

 Основні напрямки реалізації даної ідеї такі:  

 осмислення духовних і моральних проблем тексту;  

 створення ситуації творчого пошуку, розуміння основних ідей та образів 

тексту;   

 дослідження художньої, естетичної цінності тексту;  

 «заглиблення» в текст, глибокий аналіз його змісту та ідей шляхом 

поглибленого дослідження;  



 реконструкція смисложиттєвої проблематики тексту щодо вічних 

моральних цінностей.  

 Мета уроків – усвідомлення змодельованого в текстах національного, 

етнічного, загальнолюдського духовного досвіду, вивчення 

психоемоційного переживання зображених у них проблем, образів, ідей. 

 Алгоритм інтерпретації та аналізу тексту передбачає такі етапи:  

 створення відповідного емоційного настрою, щоб допомогти учням 

налаштуватися на рецепцію духовно-мистецького виміру тексту;  

 учитель дає настановку на сприйняття тексту, учень зосереджується на 

рефлексії та саморефлексії. Відбувається  заглиблення в певну історико-

культурну епоху, психологічна адаптація до неї;  

 аналіз моделі світу автора в тексті. Осягнення філософсько-естетичних 

ідей тексту. Перетворення художніх образів в поняття, судження, ідеї, 

концепції. Естетичний рівень усвідомлення. Емоційний відгук, оцінка, 

співучасть, співпереживання учнів щодо тексту;  

 осмислення проблем тексту та розгляд його як художньо-естетичної 

моделі світу. Засвоєння учнями досвіду певної культури. З’ясування 

тогочасних ідеалів людства, зафіксованих в даному тексті, зіставлення їх 

із сучасними, зокрема власними. 

 За результатами досліджень, найбільш сприятливі умови для творчої 

думки складаються тоді, коли людина стикається з протиріччями, які вона не в 

змозі пояснити на підставі наявних у неї досвіду і знань, коли перед нею 

виникає проблема, питання, що вимагає розв’язку. Труднощі долаються 

посиленою роботою думки, активними пошуками рішення. Активізується 

мислення, людина прагне співставити наявні знання з новими обставинами, 

зрозуміти причини і суть нових фактів і явищ, пояснити протиріччя. 

 Створення на уроках проблемних ситуацій сприяє розвиткові особистості, 

формуванню активної життєвої позиції, умінню висловлювати і відстоювати 

свою точку зору, толерантно вести дискусію. Але все це буде відбуватися за 

умови, коли питання, що пропонуються учням, є цікавими для них. Адже 



психологами доведено, що однією з важливих пізнавальних потреб людини є 

прагнення до пізнання незрозумілих для неї явищ. Великий інтерес викликають 

питання:  

- Чіпка: істота підла чи піднесена? 

- Чому Маруся Чурай не може простити Грицеві зраду навіть після його щирого 

каяття?  

- Роман Івана Багряного «Тигролови» має відкритий фінал. Чому? 

 На уроках з вивчення біографії письменника використовую цікаві факти з 

життя, рекомендую самостійно складати на основі підручника логічну схему-

конспект. Такий вид роботи вчить вибирати головне, логічно компонувати 

матеріал. Творчому пошукові сприяють і такі завдання: знайти цікаві факти з 

життя письменника, написати і захистити реферат на задану тему 

(«Новаторство драматурга Івана Карпенка-Карого в жанрі комедії», «Берегиня 

української літератури Ліна Костенко»).   

 Об’єктом вивчення літератури є художній твір, що й зумовлює 

організацію системи роботи з учнями, в основі якої естетична природа та 

духовна сутність.   

 Однією з основних форм у моїй практиці є діалог, який відбувається на 

всіх етапах навчальної діяльності і до якого я залучаю учнів, спонукаю їх 

розмірковувати, робити узагальнення і висновки, висловлювати власні думки і 

оцінки, орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного 

суспільства. Так, вивчаючи повість Ольги Кобилянської «Людина», ставлю 

запитання: «Про що ця повість?», «Кого ми називаємо людиною?», «Який зміст 

слова «людина» для героїні твору, для письменниці, для вас особисто?». Перед 

прочитанням п’єси Миколи Куліша «Мина Мазайло» ставлю питання: «Які 

проблеми піднімає автор у своєму творі?», потім обговорюємо проблематику 

п’єси, а також аналізуємо чи актуальні проблеми п’єси сьогодні. 

 На уроках літератури розвивається асоціативне мислення учнів. 

Враховуючи особливості учнів даю завдання знайти образи-символи, що 

найкраще передають почуття, враження від образу чи твору; створити словесну 

рекламу прочитаного твору.  



 Проблема формування загальнокультурної компетентності дає результат 

тільки тоді, коли вчитель ставиться до учня як до особистості, надає йому змогу 

самореалізуватися, враховує його можливості, особливості, здібності.  

 Зважаючи на викладене, у вивченні літератури стає нагальною потреба 

формування цілісного, системного уявлення про світ, людину в ньому та 

культуру як спосіб буття людини в світі, формування загальнокультурної 

компетентності. 
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