
Постановка проблеми. Практично неможливо
переконати науковців і педагогівEпрактиків, котрі
вивчають особливості засвоєння учнями змісту предE
метів мовноEлітературного циклу, у тому, що і мова, і
література не є фундаментом психологічного, інтелекE
туального й соціального розвитку людини. Навіть такі
фундаментальні природничі науки, як математика,
фізика, хімія, біологія послуговуються надбаннями
людства в галузі мови і літератури. Концентровані (геE
нералізовані) знання з точних наук і навіть явища і факE
ти, що потребують подальшого вивчення й уточнення,
послуговуються здобутками цієї сфері.

Ми не ставимо за мету віднайти суперечності у
взаємозв'язках природничого і гуманітарного, наE
томість прагнемо вкотре зосередити увагу на ролі і
значенні процесу формування ціннісноEсмислових
орієнтацій старшокласників засобами літературної
освіти (достовірно встановлено, що в 2011/2012
навчальному році рівень задоволеності 11Eкласників
зарубіжною літературою становив 4,13, українською —
4,08; середній бал задоволеності (максимум 5,0) розE
раховано за шкалою: 1 — зовсім незадоволений; 2 —
скоріше незадоволений; 3 — утруднююсь відповісти;
4 — скоріше задоволений; 5 — цілком задоволений).
Отже, коло проблем, що їх ми зачіпатимемо, стосуютьE
ся гармонійного розвитку, всебічної освіченості і комE
петентностей учнів загальноосвітніх навчальних заE
кладів, котрі є і ціллю, і результатом діяльності як
освітніх, так і наукових інституцій.

Під формуванням ціннісноEсмислових орієнтацій
старшокласників ми розуміємо результат процесу
навчання і особливості засвоєння змісту предмета літеE
ратура, спрямований на вироблення цілей майбутніх розE
будовників держави. Літературну освіту ми розглядаємо як
інструмент формуванням ціннісноEсмислових орієнтацій. 

Аналіз сучасних наукових здобутків. Розвиток
учнів засобами освітньої галузі "Мови і літератури" знаE
ходить своє відображення у працях багатьох науковців
(Андрєєва Я. Ф., Бондаренко Н. В., Варзацька Л. О.,
Волошина Н. Й., Голуб Н. Б., Жабицька Л. Г., Івашкевич Е. З.,
Логвіненко Н. М., Молдавська Н. Д., Нікіфорова О. І.,
Рожина Л. М., Сімакова Л. А., Соломка Е. Т., Чепелєва Н. В.,

Шелехова Г. Т., Ярмолюк А. В., Яценко Т. О. та ін.).
Сучасні наукові дослідження, серед іншого, спрямоE
вані й на:

— гуманітаризацію змісту на всіх рівнях освіти
(Савченко О. Я.);

— доцільність добору змісту підручників гуманітарE
ного циклу для учнів старшої школи з огляду і на потреE
бу формувати ціннісноEсмислові орієнтації старшоE
класників (теоретичне обґрунтування) (Васьківська Г. О.,
Косянчук С. В.).

— емоційне сприймання літературного матеріалу з
огляду на життєвий досвід учнів, на вміння аналізувати
явища і процеси навколишньої дійсності; унікальність
соціальної позиції автора (Волошина Н. Й., ШимаE
новський М. М.);

— компетентнісний підхід в літературній освіті і теE
оретичне осмислення художнього матеріалу як такого
(Логвіненко Н. М., Фасоля А. М.);

— розкриття принципів і критеріїв, які визначають
зміст і структуру літературної освіти, на розвиток чиE
тацької компетентності учнів як інтегрований компоE
нент навчальних досягнень (ціннісноEсвітоглядні
орієнтації, сформовані на матеріалі програмових хуE
дожніх творів (Волошина Н. Й., Яценко Т. О.);

— розвиток риторичної діяльності й естетичне сприйE
няття твору (Бутенко В. Г., Голуб Н. Б., Шелехова Г. Т.);

— розкриття ролі і значення художніх деталей у виE
будовуванні учнями власних висловлювань, на оцінку
літературних персонажів (у контексті змальованих авE
тором події, характерів героїв, їхніх думок і вчинків)
(Паламар С. П., Сімакова Л. А.);

— розкриття можливостей інформаційноE
комп'ютерних технологій і мультимедійного підручника
під час вивчення української літератури в старшій
школі (Бійчук Г. Л.);

— становлення самостійного критичного мислення
учнів під час роботи над літературними текстами; на
створення навчальних ситуацій, які спонукають до акE
тивного пошуку власних аргументованих суджень (ҐудE
зик І. П., Шевченко З. О.).

Помітним явищем у педагогічній і соціологічній
науці і практиці стали всеукраїнські репрезентативні
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опитування учителів і випускників загальноосвітніх
навчальних закладів (організатори: Інститут педагогіки
НАПН України, Інститут соціології НАН України; вересеньE
жовтень 2011 року; доступ до результатів досліджень:
http://www.didactics.ucoz.ua та http://www.undip.org.ua).
Деякі здобуті дані ми використовуємо у статті. 

На думку 16,6% вчителів України, навчальні проE
грами з української літератури не відповідають сучасE
ним досягненням науки, 23,6% респондентів вважаE
ють, що ці програми не відповідають і пізнавальним
потребам учнів. Зіставивши цифри, доходимо висновE
ку, що навіть наукові доробки не завжди відповідають
сподіванням школярів. 

Інші дані допомагають нам зрозуміти, у чому саме
криється корінь проблеми. ПоEперше, у складності
навчальних програм з української літератури (на це вкаE
зали 37,2% респондентів). ПоEдруге, навчальні програE
ми містять багато надлишкових знань та інформації, що
їх змушені засвоювати учні старшої школи (47,7%). ПоE
третє, 80,0% учителів переконані, що навчальні програE
ми з української літератури вимагають модернізації з
огляду на запити і вимоги сучасного суспільства, які виE
суваються до випускників загальноосвітніх навчальних
закладів. Тобто, "глобалізація, зміна технологій, перехід
до постіндустріального, інформаційного суспільства,
утвердження пріоритетів сталого розвитку, інші власE
тиві сучасній цивілізації риси", які "зумовлюють розвиE
ток людини як головну мету, ключовий показник і осE
новний важіль сучасного прогресу…[8]", дуже слабко
"модернізують" навчальні програми. 

Саме тому, як зазначають науковці, "в шкільній
практиці спостерігається стандартизація виховного
процесу, зберігаються застарілі способи передачі
ціннісного ставлення до світу в готовому вигляді, відбуE
вається підміна гуманістичної педагогіки випадковим
набором виховних заходів, що перешкоджають розE
гортанню процесу сходження самої особистості на
шляху від абстрактного до конкретного. Школа
здебільшого не зуміла подолати авторитаризм, кардиE
нально змінити філософію та ідеологію виховання, поE
вернутись до інтересів особистості, її насущних пробE
лем… <...> гуманістична система цінностей сучасного
суспільства носить переважно декларативний харакE
тер, вона як і загальнолюдська культура залишається
для більшості учнів абстрактною, особистісно неприйE
нятною. А норму завжди встановлює авторитет, який
стоїть над індивідом. Часто учень не розглядається як
найбільша соціальна цінність, суб'єкт соціального житE
тя, саморозвитку і самовизначення [7]".

Мета статті. У рамках заочного круглого столу
"Компетентнісний підхід в літературній освіті" окреслиE
ти особливості формування ціннісноEсмислових
орієнтацій старшокласників змістом навчального
предмета "Українська література" з огляду на мету і
зміст освітньої галузі "Мови і літератури", що визначені
новим Державним стандартом базової і повної загальE
ної середньої освіти, який упроваджуватиметься в часE
тині базової загальної середньої освіти з 1 вересня
2013 року, а в частині повної загальної середньої
освіти — з 1 вересня 2018 року.

Виклад основного матеріалу. Часопис "УкE
раїнська література в загальноосвітній школі" у №6—7
започаткував статтею А. М. Фасолі "Літературна освіта:
компетенції, компетентності, знання, уміння і навички"
заочний круглий стіл на тему "Компетентнісний підхід в
літературній освіті". Наразі фахівці виклали свої погляE
ди щодо етапності формування загальнонавчальних
умінь на уроках української літератури (Фасоля А. М.),
знань про людину як основу формування соціальної

компетентності (Васьківська Г. О.), особливостей
діяльності суб'єктів сучасного уроку літератури на комE
петентнісній основі (Шуляр В. І.), формування культуE
рологічної компетентності на уроках літератури в осE
новній школі (Братко В. О.). 

Літературний компонент і його складові у контексті
ціннісно0смислової сфери особистості. Спираючись на
мету і зміст освітньої галузі "Мови і літератури", що
визначені новим Державним стандартом базової і поE
вної загальної середньої освіти, ми виокремили основні
особливості формування ціннісноEсмислових орієнтацій
старшокласників змістом навчального предмета "ЛітеE
ратура". Обрамлюючи наше дослідження у такий спосіб,
виняткову увагу приділяємо емоційноEціннісній лінії як
складовій літературного компонента. 

ЕмоційноEціннісна лінія як тло, на якому формуютьE
ся ціннісноEсмислові орієнтації, "забезпечує розкриття
гуманістичного потенціалу та естетичної цінності творів
української, світової літератури, а також літератур
національних меншин, формування світогляду учнів, їх
національної свідомості, моралі та громадянської поE
зиції… <...> духовноEемоційного досвіду [4]". 

Реалізація у змісті літератури емоційноEціннісної
лінії на компетентнісний основі сприяє: 

— засвоєнню моральних та естетичних цінностей; 
— застосуванню на практиці здобутих знань, набуE

тих умінь і сформованих навичок;
— пошуковоEдослідницькій діяльності (знаходженE

ня, сприймання, аналіз, оцінювання, систематизуванE
ня, зіставляння різноманітних фактів і відомостей);

— розвиткові естетичних смаків і формуванню заE
гальної культури;

— самостійній навчальній діяльності, саморозвитE
кові, самоконтролю, розвиткові художньоEобразного
мислення, інтелектуальних і творчих здібностей учнів; 

— становленню емоційноEдуховної сфери; 
— утвердженню національних і загальнолюдських

цінностей;
— формуванню духовного світу і світоглядних пеE

реконань старшокласників. 
Суб'єкт0суб'єктні детермінанти літературної

освіти. Ми зважаємо на думку С.О. Жили (науковцем
експериментально перевірено ефективність різних
форм вивчення літератури) про те, що організаційні
форми навчальної діяльності розвиваються повільно
і відстають від соціальних замовлень суспільства, а
також індивідуальних потреб (інтересів, цінностей)
окремих учнів чи навіть деяких їх груп. Ми поділяємо
переконання С.О. Жили, що незмінність орE
ганізаційних форм і методів навчання та виховання, їх
аморфність і безликість в основній і старшій ланках є
головним недоліком навчальноEвиховного процесу заE
гальноосвітньої школи, що літературна освіта має розE
вивати старшокласників, повинна бути акумулятором
їхньої духовності, саморозвитку і самовихованням [6].
Тож можна зробити висновок, що основний блок суE
перечностей міститься саме в особливостях формуE
вання ціннісноEсмислових орієнтацій старшокласників
у процесі літературної освіти, у площині "учитель —
учень". Саме цей взаємозв'язок детермінує загальний
розвиток, освіченість і компетентності молодої
людини.

З іншого боку, ми не можемо не зважати на
ціннісноEсмислові орієнтації учителів літератури, зокE
рема української, адже їхні установки (ціннісні очікуE
вання) і ставлення до життя значною мірою екстрапоE
люються на учнів, впливають на психоемоційну сферу,
породжують стереотипи мислення і поведінки, формуE
ють ставлення до себе й оточення. 
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Інструментарій згаданого опитування вчителів
містив також блок із 20 запитань (див. табл. 1),
відповіді на які дали змогу виявити ступінь важливості
цінностейEцілей (ціннісноEсмислові орієнтації) респонE
дентів. Середній показник ступеня важливості (максиE
мум 5,0) розраховано за шкалою: 1 — зовсім не важлиE
во; 2 — скоріше не важливо; 3 — утруднююсь
відповісти; 4 — скоріше важливо; 5 — дуже важливо.

Таблиця 1
Цінності	цілі, що визначають ціннісно	смислові

орієнтації учителів української літератури

Науковець Н. В. Дига, узагальнюючи результати
роботи круглого столу на вшанування пам'яті
провідного науковця, вченого, людини доброї і щирої
душі Н. Й. Волошиної, звертає увагу педагогічної
спільноти на висновки, які зробила студентка Юлія
Цимбал у своїй доповіді, аналізуючи навчальноEметоE
дичний посібник "Наукові основи методики літератури"
(2002; за ред. Н. Й. Волошиної). "… з'ява посібника
стала науковоEпедагогічним явищем... <...>. У книзі
багато уваги приділяється проблемам "учитель —
учень", "учень — література", "учень — літератор", заE
кономірностям навчання і виховання засобами мисE
тецтва слова, які мають не тільки теоретикоEпедаE
гогічне, а й практичне обґрунтування. У цій праці
простежується новаторський підхід до викладання
предмета, проведення уроку літератури [5, 4]".

Так чи інакше, але ми доходимо того, що суб'єктE
суб'єктні відносини в навчальноEвиховному процесі поE
роджують конструктиEновоутворення, що небезслідно
зачіпають ціннісноEсмислову сферу учнів, а отже, визнаE
чають їхню подальшу життєву траєкторію. "Літературна
освіта буде виконувати свою місію, задовольняти
суспільні запити лише тоді, коли сприйматиметься як
основна формувальна сила в духовному світі школяра,
коли до неї будуть застосовуватися критерії загальноE
державного і загальнокультурного рівня [2, 199]"

Нова емоційно0ціннісна лінія змісту як складова
літературного компонента. Основною формувальною
силою в духовному світі школяра має стати нова
емоційноEціннісна лінія змісту як складова літературE
ного компонента, що реалізується на провідних принE
ципах навчання і виховання, відповідає індивідуальним
потребам (орієнтованість на особистість), передбачає
високопрофесійні компетенції учителя, ґрунтується на
компетентнісному підході в літературній освіті. На думE
ку Т. С. Утянської, методиста Макіївського навчальноE
методичного центру, "глибока начитаність, літературна
ерудиція значною мірою визначають особистість учня,
його світогляд, коло інтересів, уміння сприймати преE
красне в мистецтві і в житті [12, 158]". Отже, емоційноE
ціннісне навчання виступає і умовою, і потребою.

Ми, спираючись на визначення поняття компеE
тентність як "набуту у процесі навчання інтегровану
здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду,
цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуваE
тися на практиці [4]", говоримо про цінності і ставлення
як основу ціннісноEсмислових орієнтацій особистості. З
іншого боку, зважаємо на актуальні проблеми існування
і розвитку суспільства за бурхливого розгортання глоE
бальних трансформаційних процесів, де темпи інфорE
матизації і продукування інформації детермінують заE
гальноекономічну, екологічну, соціальноEпсихологічну
діяльність і навіть індивідуальноEособистісні перебіги
буття. І те, і інше взаємовизначається, перебуває у
стані іноді непередбачуваних взаємовпливів, результаE
ти чи наслідки яких можуть кардинально змінити сучасE
ну картину світу. Щоб розуміти ноовиклики, швидко
віднаходити оптимальні рішення, вміти протистояти
стрімким трансформаціям, слід бачити суть будьEчого і
знатися на його законах. Тож стає зрозумілим, що
освітня галузь має вберігати людину від наслідків її
життєдіяльності — від самої себе. 

Гуманітаризація змісту освіти як умова формуван0
ня ціннісно0смислових орієнтацій старшокласників.
Освітня галузь "Мови і літератури", як жодна інша,
своїм змістом спроможна адекватно (за всіма аспектаE
ми) формувати ціннісноEсмислові орієнтації. ГуE
манітарна суть галузі якнайкраще відповідає одному з
головних завдань — гуманітаризації як процесу людиE
новідповідності. Російські дослідники світової педаE
гогічної думки Ю. М. Забродін і М. В. Попова зазначаE
ють: "У пошуках засобів гуманітаризації шкільної освіти
світова педагогіка орієнтується на самоцінність
людської особистості, її внутрішні ресурси й саморозE
виток. Із цим пов'язаний зростаючий інтерес до людиE
нознавства, що становить фундамент культури особиE
стості [3]". Фундаментом культури особистості можна
вважати надбання класичної і сучасної української
літератури як мистецтва слова, образу і думки, як горE
нила почуттів, емоцій і переживань, кузню читацького
світоEсприйняття, себеEусвідомлення і життєEтворення.
Саме тому основні зусилля науковців і педагогівEпракE
тиків від літератури мають бути спрямованими на
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Перелік показників Середнє

значення

Міцне здоров'я 4,90
Благополуччя Ваших дітей 4,89
Міцна сім'я 4,89
Матеріальний добробут 4,75
Підвищення освітнього рівня
(інтелектуальний розвиток)

4,75

Цікава робота 4,72
Сприятливий моральноEпсихологічний
стан у суспільстві

4,71

Створення в суспільстві рівних
можливостей для всіх

4,63

Розширення культурного світогляду,
залучення до культурних цінностей (через
мистецтво, художню творчість, хобі тощо)

4,61

Державна незалежність України 4,54
НаціональноEкультурне відродження 4,53
Незалежність у справах, судженнях,
вчинках

4,47

Суспільне визнання (повага з боку друзів,
колег, співгромадян)

4,44

Демократичний розвиток країни 4,43
Можливість висловлювати думки з
політичних та інших питань, не
побоюючись за особисту свободу

4,28

Відсутність значного соціального
розшарування (багаті — бідні, вищі —
нижчі верстви суспільства)

3,94

Можливість критики і демократичного
контролю рішень владних структур

3,79

Участь у релігійному житті (регулярне
відвідування церкви, богослужінь,
дотримання релігійних обрядів тощо)

3,42

Можливість підприємницької ініціативи
(створення приватних підприємств,
заняття бізнесом, фермерство)

3,38

Участь у діяльності політичних партій і
громадських організацій

2,66



оновлення змісту освіти з огляду на потребу посилення
його особистісноEсмислової спрямованості. Нова
емоційноEціннісна лінія змісту як складова літературE
ного компонента олюдниться тоді, коли зміст напоE
вниться "культурними, тобто людськими смислами",
коли "гуманітаризація, екологізація, естетизація
змісту" інтегруються "з метою створення єдиного поля
смислів, регіоналізації, включення в зміст індивідуальE
ного досвіду тощо [9]".

Виокремлюючи сім принципів сучасної освіти,
В. А. Бєліков зосереджує нашу увагу на гуманітаризації
навчальних програм як "співвідношенні й поєднанні
навчальних предметів та інформації, застосуванні таE
ких дидактичних підходів, методів і технологій освіти,
які забезпечують пріоритет загальнолюдських цінносE
тей, цілісність, послідовність, наступність і випереE
джальний характер освіти [1]".

Оскільки суттєвою частиною гуманізації освіти є її
гуманітаризація, то, на думку вчених, повинно відбуваE
тися "нарощування в змісті всіх навчальних предметів
знань про людину, людство й людяність", особливі виE
моги мають висуватися "до викладання гуманітарних
навчальних предметів (літератури, історії, мов, мисE
тецтва)" з "визнанням їх пріоритетної ролі в освіті". ОтE
же, "викладання будьEякого навчального предмета
відповідно до цього принципу буде спрямоване на
формування творчих здібностей учнів, їхньої емоційної
сфери й гуманістичних відносин [10]". 

Висновки. Особливості формування ціннісноE
смислових орієнтацій старшокласників, з огляду на
мету і зміст нового Державного стандарту, щонайперE
ше, лежать у площині емоційноEціннісних переживань і
ставлень учнів. З іншого боку, реалізація змісту літераE
тури як навчального предмета має ґрунтуватися на
компетентнісній основі. Отже, принципи навчання маE
ють відповідати особистісно орієнтованій парадигмі
освіти, де учень є суб'єктом навчальноEвиховного проE
цесу, а гуманітарноEгуманне тло забезпечуватиме стаE
новлення молодої людини як громадянина незалежної
країни, готового жити і працювати бурхливому у світі
інформаційних та інформатизаційних перетворень. 

"Гуманітаризація змісту на всіх рівнях освіти — це
вияв нового мислення світового співтовариства щодо
глобальних проблем розвитку людства. Вона передбаE
чає передусім посилену увагу до внутрішнього світу
людини, найбільше сприяння розвитку всіх її здібносE
тей, фізичних і моральних якостей. Пріоритетна роль у
гуманітаризації школи належить мовній, літературній,
суспільствознавчій, мистецькій освіті, основам здоE
ров'я, завдяки яким діти краще пізнають свій
внутрішній світ, людей, демократичні цінності, вчаться
самоорганізації й саморегуляції поведінки. Це сприяє
розвитку гуманітарного і гуманного мислення, роE
зумінню самоцінності кожної особистості [11, 65]".
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В статье речь идет о литературном компоненте и его составляющих в контексте ценностно0смысловой сферы личности.
Рассматриваются субъект0субъектные детерминанты литературного образования и новая эмоционально0ценностная линия
содержания как составляющая литературного компонента. Анализируется значение гуманитаризации содержания образова0
ния как условие формирования ценностно0смысловых ориентаций старшеклассников.

Ключевые слова: гуманитаризация содержания образования, эмоционально0ценностная линия содержания литератур0
ного образования, новый Государственный стандарт базового и полного общего среднего образования, репрезентативные
социологические исследования, ценностно0смысловые ориентации старшеклассников.

The article talks about the literary component and his constituents in the context of the value0sense sphere of the individual.
Considered the subject0subjective determinants of the literary education and value— emotional line of the content as the literature
component. significance humanization of the educational content is analyzed as condition for the formation of the value0semantic ori0
entations of the high school students.

Keywords: humanization of the educational content, emotional and value0emotional line of the content as the literature educa0
tion, the new State — operated standard of the basic and secondary education, representative sociological researches, value0sense
orientations of the high school students.




