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Краса – це яскраве світло, що осяває світ.  При цьому                                                                                                                                                                 

світлі   тобі відкривається істина, правда, добро. 

                                                                                  В. Сухомлинський 

 

Велике значення гармонійно розвиненої особистості усвідомлювалось у 

педагогіці ще з давніх часів. Багато хто з видатних педагогів минулого 

говорили, що підготовка доброзичливої людини не може зводитись тільки до її 

освіти та розумового розвитку. Давньоримський філософ Сенека писав: 

«Навчитись спершу добрим правилам моралі, а потім мудрості, бо без перших 

важко навчитися останнього». 

Часто сьогодні багато викладачів говорять: «Як важко нині працювати з 

студентами». «Та задумаймося: чи просто студентам з нами, викладачами, 

батьками. Педагоги бачать студентів з висоти своїх років, життєвих позицій, 

досвіду, моральних цінностей, яких набули з віком. Ми забуваємо, що теж були 

колись у такому складному суперечливому віці становлення особистості, коли 

дуже важливо, хто знаходиться поряд з тобою. 

Погляньмо – і побачимо, хто поряд із нашими студентами. Здебільшого це 

телебачення, соціальні мережі, реклами. Так, без комп’ютерів, смартфонів 

сьогодні важко уявити навчальний процес. Але, на жаль, молодь не завжди 

використовує цю техніку для оволодіння знаннями, а частіше бавляться іграми. 

А коли слухаєш, як розмовляють студенти поміж собою, то серце розривається 

і тяжко стає на душі. До чого ми котимося? 

© Шлемко М. С., Савченко О. А., 2020 
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Та маємо те, що маємо. І не треба ховатися від реалій сьогодення, а слід 

виправляти становище, бо навіть не хочеться уявляти , яким може бути 

майбутнє наших дітей та онуків. Викладачі-словесники, та не тільки вони, 

мають виховувати студентів власним прикладом. Слід задуматись над своєю 

мовою, адже нелегко прищеплювати любов до рідної мови, національної 

культури, коли сам педагог спілкується «суржиком». Важко переконувати 

студентів у доцільності читання книг, коли у читальному залі бібліотеки 

викладачі рідкісні гості. Неможливо виховувати норми етики спілкування, коли 

викладач не є прикладом для студента ні зовнішнім виглядом, ні внутрішньою 

культурою.  Тому основне завдання кожного викладача – стати взірцем  для 

свого вихованця в усьому. 

Контингент студентів у коледжі різноманітний. І професійний обов’язок 

викладачів – зробити так, щоб зі стін навчального закладу здобувачі освіти 

вийшли особистостями з правильними переконаннями, моральними 

принципами, впевненими в своїх можливостях спеціалістами, 

цілеспрямованими, здатними долати життєві труднощі, вихованими у дусі 

патріотизму. Можливостей безліч і, на наші переконання, однією з таких 

можливостей є залучення молоді до духовних надбань української культури, 

вивчення історії рідного краю, літератури.  

Головним виразником естетики є слово. На думку К. Ушинського, слово як 

засіб вираження в літературному творі набуває подвійної художньої сили. 

Словесний образ має ще й понятійну основу і сприймається насамперед 

розумом. Тому література є важливим засобом розвитку інтелекту здобувача 

фахової передвищої освіти. Художня освіта формує ціннісні орієнтації і 

виховує потребу в духовному збагаченні та самовдосконаленні, прищеплює 

любов до всього живого, до природи, Батьківщини. 

С. Русо зазначала: «Любов до рідного краю – гарне, чудове, могутнє 

почуття… Любов до рідної країни – се перший найкращий крок до широкої 

людської гуманності, пошани до людей». Добре, коли таке національно-

патріотичне виховання молоді знаходить свій вияв не лише на заняттях з 

української літератури, а й у позааудиторній роботі. У вітчизняній літературі 

немало творів, наповнених сильними почуттями любові до рідної України. Для 

прикладу візьмемо творчість письменника, кінорежисера О.П. Довженка. 

Вивчаючи літературний твір, слід наголошувати на внутрішньому світі 

письменника, на красі його вчинків, на величі ідеалів. Кіноповісті «Зачарована 

Десна», «Україна в огні», «Щоденник» служать підручником з виховання 

поваги до рідної землі, вболівання за її кращу долю. «Марія»  

У. Самчука, «Тигролови І. Багряного, «Жовтий князь»  В. Барки – це твори 

представників діаспори, які змушені були покинути рідну землю, але душею і 

помислами завжди були з нею. Грань морального виховання розкривається у 

драмі-феєрії «Лісова пісня» та драматичній поемі «Бояриня» Лесі Українки, 

романі у віршах Ліни Костенко «Маруся Чурай». У поезіях В. Симоненка,  

В. Стуса, романі О. Гончара «Собор» є висока духовність, людяність, 

правда, але поряд фарисейство, кар’єризм з якими ведуть боротьбу герої, щоб 

зберегти «собори душ». Варто словесникові вміти знайти моральні проблеми, 
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що піднімаються їх авторами у творах і зрозуміти та донести до студентів. Не 

слід забувати й про те, що література – це мистецтво слова, яке впливає на 

нашу уяву шляхом пробудження асоціацій думок, почуттів. І в центрі уваги 

художнього твору знаходиться людина у всій повноті  діяльності і духовного 

життя, що її оточує.  Не випадково художню літературу називають 

«людинознавством». Можливості літератури дозволяють відтворити весь 

процес життя людини в його становленні та розвитку. 

На заняттях слід, щоб студенти висловлювали власне ставлення до 

проблем. Думки ж, звичайно, будуть різні. Але викладач має зробити так, щоб 

переконати аудиторію у вічних, перевірених століттями цінностях. Словесник 

має зосереджувати увагу на творах високого естетичного наповнення, багатих 

прекрасними почуттями любові до всього. Так, вивчаючи творчість Тичини, 

слід звернути увагу на поезіях, які поєднують в собі слово і музику, передають 

почуття і переживання людини: «Блакить мою душу обвіяла», «Ви знаєте, як 

липа шелестить…», «Коли в твої очі дивлюся». Таких прекрасних поетичних 

творів у нашій літературі є дуже багато, варто тільки захотіти побачити в них 

прекрасне самому педагогу й зуміти передати це почуття студентам. Твір М. 

Коцюбинського «Intermezzo» покликаний розвивати естетичні смаки, є лікарем 

душі і тіла. Сила літературного слова, його психологічний вплив дають 

безмежні можливості для виховання. 

Ми поділяємо думку Б. Степанишина про те, що « схвильованість, а інколи 

потрясіння змістом прочитаного мимоволі штовхає людину на роздуми… 

Мистецтво витонченої словесності містить у собі могутню ідейну і моральну 

наснагу, воно етично і естетично вдосконалює людину, стимулює і примножує 

творчі потенціали… Літературні твори є джерелом радощів і натхнення 

мільйонів людей. Засобами  художнього слова можна і слід виховувати в нашої 

юні волелюбність і громадянську активність, сумлінне ставлення до праці і 

порядність, високу національну та інтернаціональну свідомість, чесність і 

працьовитість. [2. ст..49]. 

Прищепивши інтерес до літератури, ми прокладаємо шлях вихованню і 

розвитку особистості через літературну освіту.  Про справжнього спеціаліста 

можна говорити лише тоді, коли він буде духовно багатою, творчою 

особистістю. 

Велика увага викладачами філологами приділяється збереженню і 

примноженню духовних цінностей, культурних національних традицій, 

шанобливому ставленні до української мови. Свідченням цього є тематичні 

вечори вшанування видатних постатей України, дні української писемності та 

мови, літературно-музичні композиції до дня народження українських 

письменників, конкурси читців поезії, олімпіади, участь у обласних етапах 

Міжнародного конкурсу знавців української мови імені П. Яцика, 

Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка на яких 

наші студенти посідають призові місця. Кожен із здобувачів освіти має 

усвідомити, що українська мова, література є найміцнішими сув’язями, котрі 

поєднують мільйони таких несхожих між собою людей у єдину духовну 

спільноту, цілісну, нездоланну силу, ім’я якій – Український народ. 
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Великі обов’язки в освітньому процесі покладаються нині на  викладача 

української мови і літератури. Проте незмінним залишається одне – любов і 

повага до здобувачів освіти, уміння виховати Людину. 
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