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СС
учасна методика викладання літератури спиD
рається на досвід педагогів минулого, намагаD
ється враховувати уроки цього досвіду та розD

вивати кращі традиції вітчизняної школи. Історія меD
тодичної думки тісно пов’язана з розвитком українD
ського суспільства, з іменами відомих діячів науки і
культури, літераторів і педагогів, які були першими
авторами навчальних посібників, статей з проблем теD
орії та історії словесності, питань виховання і навчанD
ня. 

У середині ХІХ ст. в українському шкільництві
відбувалися якісні зміни у змісті й методиці викладанD
ня різних навчальних дисциплін, зокрема й літератуD
ри. Під впливами загальноєвропейського освітнього
процесу школа прагнула до демократизації і гуманіD
зації навчання. Ці ідеї палко підтримував попечитель
Одеського (1856D1858) і Київського (1858D1861) навчальD
них округів Микола Іванович Пирогов (1810D1881), чиє
ім’я є гордістю і славою вітчизняної педагогічної науки
та освіти. У своїй першій педагогічній праці «Питання
життя» (1856) М. Пирогов усебічно обґрунтував глибоD
ко гуманістичну ідею виховання справжньої людини,
громадянина, яку прагнув реалізувати у своїй адмініD
стративній і науковоDтеоретичній діяльності.

Значним є внесок М. Пирогова в розроблення пробD
лем методики навчання і виховання. Питання методів
навчання та форм його організації вчений розробляв
згідно зі своєю теорією загальнолюдського виховання.
Справедливо вказуючи на виховну силу наукового
знання, він водночас підкреслював важливу роль учиD
теля в організації процесу навчання, наголошуючи,
що його ефективність залежить від: 1) характеру саD
мої науки, 2) особистості та ступеня розвитку учня;
3) особистості та ступеня освіченості вчителя; 4) спосоD
бу викладання предмета [6, с. 136]. 

Серед методів, які містять виховний елемент і реD
алізують виховну функцію, він відзначав розповідь
учителя з використанням наочності, літературні беD
сіди, лекції у вигляді простої бесіди або послідовного
викладання. Зазначені методи і нині є одними з найD
ефективніших у процесі вивчення літератури. Самому
М. Пирогову імпонував сократівський метод виклаD

дання, який вимагав значної вправності, кмітливості
та логіки. У статті «Про предмети суджень і дебатів
педагогічних рад гімназій» (1859) учений зазначає, що
«метода викладання, найбільш відповідна духові гімD
назійного навчання, є, на мою думку, та, яку викорисD
товував Сократ». Головне, вважав він, уміти «утримуD
вати увагу цілого класу в постійній напрузі», оскільки
«весь успіх гімназійного навчання ґрунтується на взаD
ємодії вчителя і учнів», а обов’язок вчителя «не поляD
гає лише в одному повідомленні наукових відомостей…,
головна справа педагогіки полягає саме в тому, як ці
відомості будуть повідомлені учням» [6, с. 138].

Слід підкреслити, що М. Пирогов не лише звертав
увагу на виховні можливості методів навчання, а й
обґрунтовував доцільність використання того чи іншоD
го методу, методику його застосування. Він був перD
шим не лише в Україні, а й у Росії, хто ґрунтовно довів
доцільність поєднання наочності і слова в навчальному
процесі, запровадив літературні бесіди в практику
гімназій.

Працюючи на посаді попечителя Одеського та КиD
ївського навчальних округів, М. Пирогов виявив, що
більшість випускників гімназій недостатньо підготовD
лені до навчання в університеті. Головною причиною
цього, на його думку, були не досить розвинені здібD
ності до самостійної праці [2, с. 28]. Бажаючи залучити
гімназистів до такого роду діяльності і водночас допоD
могти їм усвідомлено поставитися до вивчення різних
галузей науки, М. Пирогов запровадив у гімназіях ліD
тературні бесіди, якими намагався розвинути бажанD
ня до літературних занять, розвинути критичне мисD
лення і сформувати самостійність учнів. У статті «Про
мету літературних бесід в гімназіях» (1860) учений наD
голошує: «БудьDякий прояв самостійної роботи учнів у
літературній бесіді має бути дорогим і важливим для
наставниківDкерівників у цих бесідах. Він дає надію,
що університет отримає з їх рук учня, добре обізнаноD
го з тим родом наукових робіт, який його чекає під час
навчання в університеті, добре підготовленого до роD
зумових занять…» [6, с. 216]. Саме навчання в універD
ситеті, на думку М. Пирогова, втрачає значення, якщо
майбутній студент не був заздалегідь підготовлений
до самостійної діяльності. Учений акцентує: «Бути
уважним до слів і думок іншого є мистецтво, і мистецD
тво нелегке, якому не можна навчитися не вправляюD
чись з ранніх років; а хто не навчився йому в школі,
той не годиться і для університету» [6, с. 138]. ЗапоруD
кою ефективності літературних бесід, на думку вченоD
го, є вибір теми для самостійної роботи, адже непродуD
маний, поспішний вибір теми призводив, за його спосD
тереженнями, до того, що учні «замість ясних і непідD
робних зусиль самостійної праці знайшли у своїх роD
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ботах не своє, а чуже, якого вони не змогли позбутися,
тому що не могли впоратися з обраним ними предмеD
том, не маючи ще достатньої зрілості і життєвого доD
свіду, щоб уміти на нього дивитися не з одного і не з
двох, а усіх боків. Багато хто не усвідомили навіть тоD
го, що і чуже передати так, щоб воно не виявилося неD
перетравленою масою, треба мати багато свого в запаD
сі» [6, с. 218D219]. Підкреслимо, що ці настанови видатD
ного педагога і сьогодні залишаються актуальними
для вчителяDсловесника. 

У Київському навчальному окрузі правила про ліD
тературні бесіди були запроваджені розпорядженням
М. Пирогова від 14 жовтня 1858 року спочатку лише
для обох київських гімназій. Коротко подаємо текст
цих правил:

— мета літературних бесід — викликати в учнів
бажання займатися самостійно і сформувати навички
викладати письмово та усно свої поняття про предмеD
ти гімназійного курсу. Бесіди не повинні бути обов’язD
ковими: вони мають слугувати вираженням вільного
прагнення учня висловлюватися і відстоювати свої пеD
реконання;

— учні 6D7 класів обох гімназій раз на три тижні
збираються в одній з гімназій у присутності директоD
рів, інспекторів та вчителів;

— теми обираються або самими учнями, або пропоD
нуються вчителями, але всі обрані чи запропоновані
теми мають бути науковими. Багатий матеріал для
цього можуть дати словесність, історія, географія, фіD
зика і народні прислів’я, які виражають життєву мудD
рість;

— предмет занять на бесідах полягає в читанні учD
нями власних творів, їх обговоренні та критиці: 2D3
учні читають свої твори, а в подальшій бесіді інші учні,
за бажанням, читають рецензії на них. Автору та реD
цензенту дозволяється вступати у словесні дебати,
зрозуміло, у пристойній формі і під керівництвом учиD
теля. Учителі спрямовують дебати до кінцевої мети
кожної дискусії — роз’яснення істини, але надати це
роз’яснення мають учні. Після закінчення дебатів учиD
телі вказують на ті недоліки творів, які не були поміD
чені протягом дебатів, і викладають свої міркування
про роботу та її рецензію. Один або два учні почергово
ведуть протоколи, тобто записують в особливу книгу
запитання і відповіді;

— рецензії, написані на прочитані роботи, мають
бути викладені у «пристойному тоні». З цією метою воD
ни можуть бути попередньо прочитані директором,
інспектором або учителем з певного предмета, і якщо
вони знайдуть у рецензії щось непристойне, то віддаD
ють рецензенту для виправлення, самі ж у рецензіях
нічого не виправляють;

— вплив учителя словесності в учнівських роботах
категорично виключається. Учитель може лише проD
понувати тему для творів, а також схвалити чи не
схвалити вже обрану учнем тему і в підсумку вислоD
вити свою думу про роботу та рецензію;

— кращі з поданих на літературні бесіди робіт,
успішно захищені авторами, можуть бути прийняті на
кінцевому іспиті замість обов’язкових творів. З цією
метою кожна така робота відразу після закінчення деD
батів, за згодою присутньої педагогічної ради надпиD
сується інспектором гімназії, що вона прийнята заD
мість обов’язкового для майбутнього іспиту. Інші ж
твори, а також рецензії на них, схвалені вчителем слоD

весності, зараховуються як обов’язкові річні твори,
кожна така робота замість двох, а кожна рецензія заD
мість одного обов’язково твору;

— відвідування літературних вечорів не обов’язкоD
ве для учнів, але ті, хто бажає брати в них участь, поD
передньо записуються і читають свої роботи в тому
порядку, в якому записані [3, с. 109D110].

Як бачимо, правила характеризуються чітко виD
значеною метою літературних бесід, добровільністю
участі, довірою до учнів і прямим закликом до саD
мостійної діяльності та відвертого висловлення думок.
Крім того, правила передбачали вільний вибір тем,
серйозну підготовку учнів зі своєї теми, розвиток криD
тичних здібностей тощо [1]. Зауважимо, що в середині
позаминулого століття це було незвичайним явищем.
Слід зазначити, що не лише зміст, а й сама ідея
літературних бесід була одним з оригінальних засобів,
які використовував М. Пирогов для оновлення школи.

Атмосферу, яка панувала на цих бесідах, яскраво
змальовує у своїх спогадах відомий український етноD
граф і фольклорист, один із фундаторів української
статистики, а тоді — учень київської гімназії ОлекD
сандр Русов: «З’явилося «приглашеніе» нас, учеників,
на «бесіди», що по суботах одбуватимуться у присутD
ності самого попечителя, то у першій, то у другій
гімназії. Як же ми підемо на ті «бесіди», де сам «попеD
читель» буде? Ми учителів наших боїмося, директора
— ще дужче, а як же бесідувати з таким великим наD
чальником?.. З острахом йшли ми на ці «бесіди». З
тремтінням тинялися по залі, де стояв по середині
стіл, а навкруги його стільці. Чи це учителі тут сидітиD
муть? А може екзамен який буде?

Входить Пирогов, лиса стара людина, що завжди
якось одним оком поглядає угору. Сідає за стіл і нас
просить сідати. Нахилив голову, взяв олівця, почав з
ним гратися, поки стукотіння од пересовування стільD
ців затихло. Той олівець якось впав на долівку. КинуD
лися, хто ближче, його піднімати. Попечитель і собі доD
ставати його потягся; щось заговорив. Наші ученики
пристали до розмови про те, чого це впав олівець та
чого, кинувшись доставати його, той того пхнув, а той
другого та трохи не зачепили самого попечителя. Він
теж роз’ясняв так чи інакше, чого це той ученик впраD
во, а той вліво посунувся…

Так почалися ті «бесіди», і якось усі забули, що воD
ни — тільки ученики, а то — начальник не тільки над
усіма гімназіями, а й над університетом. Ті ученики,
що звикли мовчати, коли учитель говорить, а запитаD
ти його про щоDнебудь уже розучилися, що ще робили
коли були у першому класі, тепер просто сперечалися
з учителем учителів, говорили йому, що він помиляD
ється. А він користувався кожним словом того чи друD
гого ученика і переходив з одних думок до других так
непомітно для всіх, що ми й не стямилися, коли через
годину або через дві, розчервонівшись од незвиклого
розумового напруження, вислухували од Пирогова ті
домисли, до яких ми вже й самі домислилися, але які
вже не так були прості й банальні, як те, з чого він поD
чав ці «бесіди»...

Коли повернулися ми додому та почали дома розD
казувати, що було на «бесіді», нам здавалося, що й за
три дні усього того не перекажеш, що ми начебто самі
видумали, а він, Пирогов, нам тільки розтлумачив так
ясно, наче все це ми учили добре і вивчили якнайкраD
ще» [7, с. 20]. Сам М. Пирогов залишив яскраві, світлі,
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живі і вдячні спогади гімназистів. За словами очеD
видців, новаторська діяльність попечителя викликала
«мало сказати, почуття найглибшої поваги, але якоD
гось поклоніння цій винятковій особистості» [5, с. 41].

Літературні бесіди поширилися на всю територію
Київського навчального округу. Так, починаючи з
1859D1860 навчального року, протягом 9 років у
Ніжинській гімназії було проведено 78 літературних
бесід, прочитано 121 роботу та 101 рецензію [3, с. 111].
У виборі тем переважали літературні (їх понад 50 %):
учні аналізували народну творчість, «Іліаду» Гомера,
«Слово о полку Ігоревім», творчість О. Пушкіна, М. ГоD
голя, І. Тургенєва та ін. Серед історичних та історикоD
етнографічних тем — процес утворення давньої Русі,
«Запорожці та їхній побут», «Дещо про Малоросію» та
ін. [3, с. 113].

Інтерес учнів до цих бесід, який випливає з їх кільD
кості та численності (часто понад 50 осіб), сприяв тому,
що учасники бесід багато читали, а отже, скласти
ґрунтовний список використаних у роботі чи рецензії
джерел вважалося справою честі. Джерела опрацьоD
вувалися авторами робіт дуже уважно, адже реценD
зент зазвичай готувався опонувати за тими ж книгаD
ми. Рецензент іноді прямо ставив запитання, чи точно
процитоване джерело, відтак плагіат виявлявся і заD
суджувався. Слід зазначити, що дуже рідко дискусія
торкалася окремих слів і висловів, плану роботи, орD
фографічних огріхів. Тобто гімназисти говорили по
суті, прагнули пов’язати тему з життям. Наприклад,
на одній із бесід гімназисти сперечалися, чи можна
М. Гоголя вважати соціалістом, маючи на увазі письD
менника, який торкається життя всього суспільства, і
вирішили (разом з інспектором), що можна. Під час обD
говорення теми «Дещо про Малоросію» розгорілася
жвава бесіда про народ, його особливості, ставлення до
нього.

Літературні бесіди як метод вивчення літератури
розвивали самостійність учнів, інтерес до наукової роD
боти, формували навички самостійної праці з літераD
турними джерелами, здатність аналізувати й узагальD
нювати матеріал, уміння викласти свої думки і відстоD
яти їх у словесних дебатах, критично ставитись до виD
ступів своїх товаришів тощо. Крім того, як слушно заD

значає О. Богданова, літературні бесіди М. Пирогова
були чи не першою спробою врахувати індивідуальні
особливості учнів у процесі вивчення літератури [1].

Зауважимо, що проведення літературних бесід буD
ло своєрідною формою позаурочної діяльності. ВідвіD
дування бесід і участь у них не були обов’язковими
для учнів. Однак не можна не відзначити результаD
тивність їх проведення. Так, завдяки їм в учнів з’явиD
лася можливість висловити власні погляди на художD
ній твір, порівняти їх з думкою своїх товаришів. За доD
помогою грамотно сформульованих педагогом запиD
тань учні намагалися використати раніше здобуті
знання з літератури, а самостійне узагальнення учняD
ми власних висновків і роздумів позитивно впливало
на засвоєння нових знань. Відзначимо, що бесіда як
один із методів навчання у тодішній гімназії відіграваD
ла і важливу виховну роль. Позитивним моментом, що
впливав на результативне використання цього метоD
ду, була правильна організація бесіди вчителемDслоD
весником та створення ним сприятливої атмосфери в
аудиторії і особистісного контакту з учнями. 

Якщо головним завданням словесності до ХІХ ст.
було формування в учня умінь грамотного і вправного
складання текстів різного характеру і навіть літераD
турних творів, то література як шкільний предмет в
умовах ХІХ ст. спрямовувалася насамперед на засвоD
єння школярами естетичних, художніх і моральноD
етичних багатств художнього слова та на формування
в учнів різноманітних умінь і навичок зв’язного мовD
лення. Наприкінці першої половини ХІХ ст. провідним
завданням вивчення літератури стає розбір (аналіз)
художнього твору [4], що й було предметом літературD
них бесід, запроваджених М. Пироговим в Одеському
та Київському навчальних округах у 1856D1861 рр. 

ААннннооттаацциияя.. В статье отражены взгляды Н.И. Пи;
рогова на проблемы методики обучения и воспитания,
а также их практическую реализацию путём внедре;
ния литературных бесед в гимназиях Одесского и Ки;
евского учебных округов.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  Н.И. Пирогов, методика обучения,
литературные беседы.
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