МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису
АСМАНОВ АЛИМ РАСИМОВИЧ
УДК 37.035.6:373.3:821 (=512.19)

ДИСЕРТАЦІЯ
ВИХОВАННЯ ПОЧУТТЯ БАТЬКІВЩИНИ В СТАРШОКЛАСНИКІВ У
ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
13.00.02 – теорія і методика навчання (кримськотатарська література)
Педагогічні науки
Подається на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.
Дисертація

містить

результати

власних

досліджень.

Використання

ідей,

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
А. Р. Асманов
Науковий керівник: Хайруддінов Мухіддін Айіддінович, доктор педагогічних
наук, професор

Миколаїв – 2018

2

АНОТАЦІЯ
Асманов А. Р. Виховання почуття Батьківщини в старшокласників у процесі
вивчення кримськотатарської літератури. – Кваліфікаційна наукова праця на
правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за
спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (кримськотатарська
література).

–

Миколаївський

національний

університет

імені

В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2018.
У дисертації подано теоретичне обґрунтування і практична реалізація
проблеми виховання почуття Батьківщини в старшокласників під час вивчення
кримськотатарської літератури, що дало змогу створити модель формувального
процесу, розробити й експериментально перевірити методику та педагогічні
умови

виховання

почуття

Батьківщини

в

старшокласників

засобами

кримськотатарської літератури.
Мета дослідження полягає в теоретичній розробці та обґрунтуванні
методичної системи виховання почуття Батьківщини в старшокласників у процесі
вивчення творів кримськотатарської літератури, а також експериментальній
перевірці її ефективності.
Наукова новизна результатів дослідження: уперше: розроблено й науково
обґрунтовано

методичну

систему

виховання

почуття

Батьківщини

в

старшокласників під час вивчення кримськотатарської літератури, що містить
методи, форми, засоби та педагогічні умови і базується на філософських засадах
людиноцентризму в освіті, єдності свідомості й почуттів, ціннісної настанови;
психологічних теоріях розвитку особистості в навчально-виховному процесі, з
урахуваннням особливостей сприймання художнього твору та вікових психорозумових

особливостей

старшокласників;

педагогічних

ідеях

духовного

розвитку і патріотичного виховання, технологізації освіти в контексті особистісно
орієнтованої парадигми та компетентнісно-діяльнісного підходу до навчання і
виховання, операційного підходу до формування почуттів, інтерсуб’єктного
навчання та виховання читацької культури; визначено критерії з показниками
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(літературні знання: обізнаність із програмовими творами та їх авторами;
визначення основних образних компонентів виучуваних текстів; читацькі вміння:
здатність визначати в тексті художні картини та пояснювати їх значення; вміння
аналізувати весь твір; особистісно ціннісні ставлення: здатність до естетичного
сприйняття твору; особистісне ставлення до цінностей, виражених митцем) й
рівні вихованості почуття Батьківщини в старшокласників унаслідок засвоєння
ідейно-особистісного

потенціалу

вивчених

ліричних

творів;

уточнено

і

поглиблено поняття «Батьківщина», «патріотизм», «патріотичне виховання»,
схарактеризовано сутність феномена «виховання почуття Батьківщини

в

старшокласників під час вивчення кримськотатарської літератури»; набули
подальшого

розвитку

педагогічні

ідеї

особистісно

орієнтованого,

технологізованого, діяльнісного і компетентнісного навчання та виховання в
шкільному курсі кримськотатарської літератури.
Практична значущість результатів дослідження полягає в розробці
апробованої системи навчально-виховних завдань для виховання почуття
Батьківщини в старшокласників засобами кримськотатарської літератури, а також
методичних рекомендацій щодо навчально-виховного процесу в шкільному курсі
кримськотатарської літератури (старша школа). Матеріали дослідження можуть
використовуватись у складанні навчальних програм і методичних посібників для
вчителів та учнів, а також у курсі методики навчання кримськотатарської
літератури в закладах вищої освіти та для підвищення кваліфікації педагогічних і
науково-педагогічних кадрів.
У першому розділі «Наукові засади патріотичного виховання школярів
засобами

літератури»

–

визначено

філософсько-культурологічні,

літературознавчо-методичні, психолого-педагогічні засади виховання патріотизму
в старшокласників, розкрито шляхи вирішення проблеми в методиці навчання
літератури. Поняття патріотизму означає єдність думок, почуттів і дій стосовно
Батьківщини, тому принциповим висуваємо положення про вивчення твору в
єдності думки і почуття, що пов’язано не лише зі змістом прочитаного, а й
багатством та виразністю його форми. Важливим суб’єктом у цьому процесі
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бачимо письменника з його естетичним ідеалом, в основі якого – світогляд і
життєва позиція, власне культура митця. Тому художній твір сприймається
моделлю духовності, осягнення якої дає читачеві змогу певною мірою
«піднятися» до рівня митця та його ідеалу.
Як наслідок, життєвий приклад автора справляє на учнів виховний вплив і
сприяє глибшому усвідомленню цінностей, проголошуваних у його творах. Дух
патріотизму розглядається нами як універсальний моральний ідеал, що якісно
характеризує культурний рівень суспільства та кожної людини. Зважаючи на
структуровану модель культури розвинутої особистості, пріоритетним у навчанні
літератури та патріотичному вихованні школярів визначаємо формування у них
потреби в оволодінні певною якістю характеру, засвоєнні знань про громадянські
риси особистості, формуванні норм і правил відповідної діяльності та
патріотичних цінностей, що в основі почуття Батьківщини.
Відкривається шлях виховуючого навчання літератури: від споглядання й
осмислення поведінки й мотивів літературних героїв – до висновків про їхні
характери та функцію в тексті, про значення твору та його вплив на читача.
Виховання особистості розуміємо як її цілеспрямовану зміну, що відбувається
відповідно до соціальних умов та суспільних завдань.
Зважаючи на те, що твір являє собою не лише складність, а й певну
упорядкованість (А. Єсін [72]), відповідну структуру тексту обираємо основою
для побудови системи завдань, спрямованих на його опрацювання в певній
послідовності. Маючи на меті виховання почуття Батьківщини, зосереджуємо
увагу на поезії, сприймаючи ліричного героя виразником основних мотивів
віршованого

твору

та

відповідних

переживань.

У

ліричних

творах

кримськотатарської поезії гостро відчувається поетизація національної ідеї,
патріотичних почуттів, самопожертви народних героїв, що здійснює свій
благородний вплив на читачів. Адже рідна мова і література визнаються вченими
(Л. Березівська [22], С. Русова[191], В. Сухомлинський[221]) найкращими
провідниками думок і почуттів, вражень і ставлень, що викликають позитивну
мотивацію стосовно виникнення почуття патріотизму в школярів.
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Виховання почуття Батьківщини в старшокласників уважаємо сприятливим,
оскільки в юності активно відбуваються не лише аналітичні, а й особистісні
рефлексії, громадянські пошуки ідеалу, формуються ціннісні пріоритети,
пов’язані з професією, сім’єю, етносом, суспільством. У цій діяльності
передбачаємо поєднання навчальних і виховних методів (О. Вишневський[45],
С. Карпенчук[92]), за допомогою яких досягається накопичення предметних
знань, формування певної діяльності та розвиток оцінних суджень особистісного
значення. Отже, патріотичне виховання в дослідженні розглядаємо як патріотично
цілеспрямований процес розвитку національно свідомого й відповідального та
діяльного ставлення особистості до Батьківщини. Патріотична вихованість
зумовлюється потребами як окремої людини, так і всього суспільства, на благо
якого ця людина живе і працює. Патріотично вихована людина (за І. Бехом [24])
усвідомлює основні патріотичні цінності: позитивне ставлення до народу,
Батьківщини та самого себе. Вважаємо, що виховання в учнів почуття
Батьківщини під час вивчення кримськотатарської літератури буде успішнішим
саме в тих школах, де навчання проводиться кримськотатарською мовою;
патріотичне виховання старшокласників має стати ключовим принципом не лише
літературної, а й усієї шкільної освіти, що є запорукою невмирущості етносу,
збереження його територіальної цілісності й духовних багатств.
У

другому

розділі

«Виховання

почуття

Батьківщини

в

учнів

кримськотатарських шкіл» – визначено критерії, показники та рівні вихованості
патріотичних почуттів у старшій кримськотатарській школі; обґрунтовано модель
виховання почуття Батьківщини під час вивчення кримськотатарської літератури,
показано апробацію її в 10-11 класах; подано результати педагогічного
експерименту.
Для вимірювання результатів констатувального етапу експерименту за
пропонованою методикою були розроблені й використані такі критерії, що дають
змогу визначити глибину осягнення ідейно-художнього потенціалу твору, одним
із наслідків якого є особистісний вплив прочитаного на учнів: літературні знання,
читацькі вміння та особистісно ціннісні ставлення. Перший критерій – літературні
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знання – включає в себе такі показники: обізнаність із програмовими творами та
їх авторами; визначення основних образних компонентів виучуваних текстів.
Другий критерій – читацькі вміння – показує глибину пізнавальної роботи учнів
над текстом, доцільність розгляду тих чи тих його компонентів у їх емоційнологічній взаємодії. Показниками його виступають: здатність визначати у тексті
художні картини та пояснювати їх значення; вміння аналізувати весь твір. Третій
критерій – особистісно ціннісні ставлення – засвідчує відповідність усвідомлення
учнями змісту твору, що дозволяє аргументовано інтерпретувати його сутність.
Показниками його є: здатністьдо естетичного сприйняття твору; особистісне
ставлення до цінностей, виражених митцем.
За допомогою визначених критеріїв схарактеризовано рівні вихованості
почуття Батьківщини у старшокласників: високий, достатній, середній і низький.
Розроблена

у

дослідженні

методична

система

виховання

в

кримськотатарської молоді почуття Батьківщини включає в себе такі складники:
а) ціннісні характеристики змісту виучуваних у старших класах творів
кримськотатарської літератури; б) принципові положення щодо міжособистісної
взаємодії учасників навчально-виховного процесу в шкільному курсі літератури
та емоційно-логічної роботи над текстом у єдності думок і почуттів; в)
компетентнісний та особистісно орієнтований підходи до навчання літератури; г)
форми

і

методи

патріотичного

виховання

школярів

під

час

навчання

кримськотатарської літератури; д) типи навчально-виховних завдань і читацьких
умінь їх виконувати; е) педагогічні умови їх успішного виконання на всіх етапах
вивчення художнього твору.
Виховання в старшокласників почуття Батьківщини під час вивчення
кримськотатарської літератури відбувалося за такими етапами: навчальномотиваційним, операційно-діяльнісним та особистісно-рефлексивним, на яких
послідовно

формувалися

предметні

знання,

необхідні

для

опрацювання

виучуваного твору, аналітичні вміння роботи з текстом, а також відповідні
образні й поняттєві узагальнення щодо особистісного значення твору та його
ідейно-естетичної оцінки. Навчально-мотиваційний етап спрямовувався на
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розвиток потреби в учнів читати твори патріотичної спрямованості, набуття в них
програмових знань про твори кримськотатарської літератури, в яких виражені
громадянські мотиви й почуття Батьківщини, а також відомостей про життя і
творчість їх авторів, що має для учнів виразне мотиваційне й особистісне
значення.
Операційно-діяльнісний етап передбачав розвиток у старшокласників
читацьких умінь, що характеризуються здатністю учнів до виразного і свідомого
читання творів кримськотатарської літератури, аналізу літературного твору з
урахуванням його структурної будови та функціонального навантаження образної
системи тексту. На цьому етапі навчання учні засвоювали основні аналітичні
операції, що складаються з емоційно-розумових дій літературного розбору та
забезпечують успішне засвоєння ліричного твору.
Особистісно-рефлексивний етап мав на меті узагальнення читацьких знань,
умінь і вражень, здобутих під час вивчення художнього твору та засвоєння
відомостей про його автора; осмислення провідних мотивів творів, що
вивчаються, їх естетичного характеру та особистісного значення.
Результати теоретико-експериментального дослідження, представлені у
дисертації, переконують у динаміці якісних особистісних змін у рівнях
вихованості почуття Батьківщини старшокласників кримськотатарських шкіл, які
відбулися в них під впливом виучуваних творів рідної літератури.
Ключові слова: виховання почуття Батьківщини, кримськотатарська
література,

старшокласники,

методична

система,

педагогічні

умови,

експериментальна методика.
SUMMARY
Asmanov A.R. Raising a sense of the Motherland in high school students in the
process of studying Crimean Tatar literature.  Qualifying scientific work on the rights
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NikolayevV.O.SukhomlynskyNationalUniversity. Nikolaev, 2018.

Literature).
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The thesis presents the theoretical substantiation and practical realization of the
problem of raising a sense of the Motherland in high school students during the study of
the Crimean Tatar literature, which made it possible to create a model of the formation
process, to develop and experimentally test the methodology and pedagogical
conditions of raising a sense of the Motherland in high school students by means of
Crimean Tatar literature.
The purpose of the study is to develop and substantiate the methodical system
of raising the feelings of the Motherland in high school students in the process of
studying the works of the Crimean Tatar literature, as well as experimentally checking
its effectiveness.
The scientific novelty of the results of the research: for the first time: the
methodical system of raising a sense of the Motherland in high school students is
developed and scientifically substantiated during the study of the Crimean Tatar
literature containing methods, forms, means and pedagogical conditions and is based on
the philosophical foundations of human-centeredness in education, the unity of
consciousness and feelings; psychological theories of personality development in the
educational process, taking into account the peculiarities of the perception of the artistic
works and the age-old psycho-mental characteristics of high school students;
pedagogical ideas of spiritual development and patriotic education, technology
education in the context of a personally oriented paradigm and competence-activity
approach to education and training, operational approach to the formation of feelings,
inter-subject learning and education of the reader's culture; criteria are determined with
indicators (literary knowledge:
a) awareness with program products and their authors;
b) definition of the main figurative components of the learned text; reader skills:
а) the ability to define art pictures in the text and explain their meaning;
b) the ability to analyze the whole work; personality values relations:
а) the ability to aesthetic perception of a work;
b) personal attitude to the values expressed by the artist) and the level of
education in high school students of patriotic feelings as a result of the assimilation of
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the ideological and personal potential of the studied lyrical works. The concept of
«Fatherland», «patriotism», «patriotic education» is elaborated and deepened;

to

characterize the essence of the phenomenon of «raising a sense of the Motherland
during the study of the Crimean Tatar literature»; acquired the further development of
pedagogical ideas of personally oriented, technologized, activity and competence
education and education in the school course of the Crimean Tatar literature.
Practical value of results of the thesis research is to develop a proven system of
teaching and educational objectives of education by means of the Crimean Tatar
literature at the high school students the sense of the Motherland, and also methodical
recommendations for educational process in the school course of the Crimean Tatar
literature (high school). The research materials can be used to develop training
programs and manuals for teachers and students, as well as in the course of methods of
teaching the Crimean Tatar literature in institutions of higher education and for
qualification of pedagogical and scientific-pedagogical staff.
In the first section - «Scientific foundations of patriotic education of high school
students by means of literature»- the philosophical, cultural and literary preconditions
for educating high school students by means of fiction, psychological and pedagogical
foundations of patriotic education of senior pupils are identified, the ways to solve the
problem in the methodology of teaching literature are revealed.
According to V. Sukhomlinsky, we consider patriotism as the leading feature of
a civic personality, as a moral principle of an active attitude to people, as a reflection of
national pride and love for the Motherland, as a civil responsibility for its fate, as well
as emotional subordination of a person’ life to common national interests and readiness
to serve his Motherland and protect it from enemies.
Therefore, a work of fiction is perceived as a model of spirituality, the attainment
of which gives the reader the opportunity to «rise»to a certain extent to the level of the
writer and his ideal. As a result, the life example of the author has an educational
impact on students and contributes to a deeper understanding of the values described in
his works. The priority in teaching literature and patriotic education of schoolchildren is
the formation of their need to master a certain quality of character, mastering knowledge
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about the patriotic education of the individual, the formation of patriotic values, norms
and rules of behavior in society that underlie the sense of homeland.
Students' understanding of literary and artistic works, the understanding of
characters and the motives of their behavior is inextricably linked with the cognitive
value and educational influence of fiction on them.
In view of the fact that the work represents not only complexity, but also a certain
orderliness (A. Yesin), the corresponding structure of the text we choose the basis for
building a system of tasks aimed at its processing in a certain sequence. With the aim
of cultivating the feelings of the Batkivshchyna, we focus on poetry, perceiving the
lyrical hero as an expression of the main motifs of the poem and related experiences. In
the lyrical works of the Crimean Tatar poetry, poeticization of the national idea,
patriotic feelings, self-sacrifice of folk heroes, which carries its noble influence on
readers, is acutely felt. After all, native language and literature are acknowledged by
scientists (L. Berezivskaya, S. Rusova, V. Sukhomlinsky) as the best leaders of thoughts
and feelings, impressions and attitudes that cause positive motivation regarding the
emergence of a sense of patriotism among schoolchildren.
We consider raising sense of the Motherland in high school students as favorable,
since in the youth not only analytical but also personal reflections take place, civil
searches for the ideal, value priorities are formed, connected with profession, family,
ethnos, society. In this activity, we expect a combination of educational methods (O.
Vishnevsky, S. Karpenchuk), through which the accumulation of subject knowledge,
the formation of certain activities and the development of evaluative judgments of
personal significance.
Consequently, patriotic education in the study is considered as a patriotically
purposeful process of development of a nationally conscious and responsible and active
attitude of the individual to the Motherland. Patriotic education is conditioned by the
needs of both an individual and the whole society, for the benefit of which this person
lives and works. The patriotically-educated man (according to I. Bekhom) realizes the
main patriotic values: a positive attitude towards the people, the Motherland and
himself. We believe that raising the students' sense of the Motherland during the study
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of Crimean Tatar literature will be more successful in those schools where teaching is
conducted in the Crimean Tatar language;

the patriotic education of high school

students should become a key principle of not only literary but also of all school
education, which is the key to the immortality of the ethnic group, the preservation of its
territorial integrity and spiritual wealth.
In the second section - «Formation of the sense of Motherland among high school
students of the Crimean Tatar schools»- criteria, indicators and levels of formation of
patriotic feelings among high school students of the Crimean Tatar school have been
determined; the model of patriotic education was grounded when studying the Crimean
Tatar literature, it was tested in grades 10-11; the results of the formative and control
stages of the pedagogical experiment are presented.
To measure the results of the ascertaining stage of the experiment according to
the proposed methodology, such criteria were developed and used to determine the
depth of comprehension of the ideological and artistic potential of the work, one of the
consequences of which is the personal influence of the reading on students: literary
knowledge, reading skills and personal value relationships.
The first criterion - literary knowledge - includes the following indicators:
a) knowledge of high school students' works and their authors provided by the
program;
b) identification of the main figurative components of the texts under study.
The second criterion - reading skills - shows the depth of students' cognitive
activity over the text, the desirability of examining one or other of its components in
their emotional and logical interaction.
We define the following characteristics: a) the ability to identify artistic pictures
in the text and explain their meaning; b) the ability to analyze the entire work.
The third criterion - personality-value relations - shows the compliance of the
students' awareness of the content of the work, allows for a reasoned interpretation of its
essence. The indicators of it are: a) the ability to aesthetic perception of the work; b)
personal attitude to the values expressed by the writer.
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With the help of certain criteria, the level of education of the Motherland in high
school students is characterized as high, sufficient, medium and low.
The methodical system of education in the Crimean Tatar youth developed in the
study the

sense of the Motherland, includes the following components: a) value

characteristics of the content of the works of Crimean Tatar literature taught in high
school; b) the principled provisions on the interpersonal interaction of participants in
the educational process in the school course of literature and emotional and logical work
on the text in the unity of thoughts and feelings; c) competent and personally oriented
approaches to teaching literature; d) the forms and methods of patriotic upbringing of
pupils during the study of the Crimean Tatar literature; e) types of educational tasks
and readers' abilities to perform them; e) pedagogical conditions for their successful
implementation at all stages of the study of artistic work.
The raising a sense of the Motherland among the high school students during
the study of the Crimean Tatar literature took place in the following stages:
educational-motivational, operational-activity and personal-reflexive, on which
the objective knowledge necessary for the processing of the work under study, the
analytical skills of working with text, as well as the corresponding figurative and
conceptual generalizations about the personal meaning of the work and its ideological
and aesthetic evaluation were consistently formed.
The educational-motivational stage of the formation was focused on the
development of the need for students to read patriotic works, acquiring program
knowledge about works of Crimean Tatar literature in which civil motives and a sense
of the Motherland, as well as information about the life and work of their authors, have
motivational and personal value for the students.
The operational and activity stage of formative education envisaged the
development of high school students' reading skills, characterized by the ability of
students to expressively and consciously read works of Crimean Tatar literature,
analysis of a literary work, taking into account its structural structure and functional
load of the figurative text system. At this stage of learning, students assimilated the

13

basic analytical operations, consisting of the emotional and mental actions of literary
analysis, and ensured the successful mastery of the lyric work.
The personal-reflexive stage was intended to summarize the reader’s knowledge,
skills and impressions obtained during the study of a work of fiction and the
assimilation of information about its author; comprehension of the leading motives of
the works studied their aesthetic nature and personal value.
The results of the theoretical and experimental research presented in the thesis,
convincing in the dynamics of qualitative personal changes in the level of education of
the Motherland's feelings of high school students of the Crimean Tatar schools, which
occurred in them under the influence of learned works of native literature.
Key words: raising a sense of the Motherland, Crimean Tatar literature, high
school students, methodical system, pedagogical conditions, experimental method.
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ВСТУП
Актуальність

дослідження.

Важливою

складовою

формування

громадянської особистості в загальноосвітній школі є патріотичне виховання
учнів засобами мистецтва слова, на чому наголошується в Законах України «Про
вищу освіту», «Про освіту», Державній національній програмі «Освіта» («Україна
ХХ1 століття»), Концепції літературної освіти в 11-річній загальноосвітній школі,
Державному стандарті базової і повної середньої освіти та навчальних програмах
із літератури в старшій школі. У нових суспільно-політичних реаліях в Україні
все більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття любові
до Батьківщини, відданості загальнодержавній справі задля зміцнення країни,
формування в школярів активної громадянської позиції. Школа для учня має бути
центром становлення громадянина-патріота, який готовий узяти на себе
відповідальність за майбутнє незалежної, демократичної, правової та соціальної
держави. Становлення патріотизму – багатокомпонентне явище в цілісному
процесі соціалізації особистості. Водночас це і результат виховання в системі
освіти, який досягається у взаємодії із сім’єю, школою, громадськістю,
позашкільною освітою, з опорою на патріотичний потенціал різних сфер
соціального спілкування молодої людини.
Проблеми патріотичного виховання були предметом пильної уваги відомих
українських педагогів минулого: Г. Ващенка [40], І. Огієнка [158], С. Русової
[191], В. Сухомлинського [219], К. Ушинського, які також пов’язували це поняття
з громадянською позицією та суспільною активністю особистості. Важливу роль у
розбудові

української

держави

відіграє

кримськотатарська

громада,

яка

опікується навчанням і вихованням підростаючого покоління, враховуючи багаті
народні традиції та надбання вітчизняної педагогічної науки й шкільної практики
викладання кримськотатарської літератури. Йдеться про розбудову національної
школи,

що

є

основою

національної

освіти,

запорукою

існування

кримськотатарського народу. Зважаючи на складні сучасні умови соціальнокультурного становлення кримськотатарського народу, проблема Вітчизни і
ставлення до неї з боку національної громади та кожної людини набирає

18

особливої складності й ваги, оскільки передбачає діяльнісний аспект патріотичної
поведінки національно свідомих і відповідальних громадян. Одним із ключових
завдань

Концепції

освіти

кримськотатарською

мовою

є

«…формування

національної самосвідомості особистості, патріотичних почуттів до рідної землі,
свого народу, готовність працювати на розквіт України…».
Патріотичне виховання учнівської молоді в аспекті дослідження значно
актуалізується, оскільки пов’язане з необхідністю збереження територіальної
цілісності держави та самовизначенням кримськотатарського народу на рідній
землі. Наукові основи та особливості виховання кримськотатарських дітей у
різних аспектах розкрито в працях Е. Абібулаєвої [15], Е. Аблаєвої [16],
Л. Алімової [17], Е. Заредінової, А. Ізмайлової [83], М. Хайруддінова [240].
Окремі проблеми викладання кримськотатарської мови і літератури, художньоестетичні особливості кримськотатарської літератури висвітлено в працях
філологів

Н. Абдульвапова

Т. Бекмамбетової,

[14],

І. Керимова

[94],

Т. Киримова[95], Н. Сейтягяєва [196], Ф. Сеферової [201], С. Нагаєва[146],
Р. Фазил [110], Ш. Юнусова [249], а також у творчій спадщині І. Гаcпринського
[55].
Виховний зміст літературної освіти завжди перебував у полі активної уваги
українських методистів: Ю. Бондаренка [35], Т. Бугайко і Ф. Бугайка [37],
Н. Волошиної [49], А. Градовського[63], С. Жили [75], О. Ісаєвої [87],
О. Мазуркевича

[128],

Б. Степанишина[212],

Є.

Пасічника

Г. Токмань[225],

[166],

А.

Ситченка

В. Уліщенко[228],

[202,

206],

В. Шуляра

[247],

Т. Яценко [254]. Їхні дослідження стосуються різних напрямів і сторін навчальновиховного

процесу,

пов’язаного

з

вивченням

літератури:

естетичного,

морального, розумового, громадянського, патріотичного, інтернаціонального,
етнічнокультурного,

світоглядного,

особистісно

орієнтованого

виховання

школярів тощо.
Психолого-педагогічні

основи

виховання

почуття

Батьківщини

в

старшокласників ґрунтуються на фундаментальних працях учених із питань
національного виховання (І. Бех [23, 24], О. Сухомлинська [218]), формування
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особистісних потреб і почуттів (І. Кон [103], О. Леонтьєв [115], П. Якобсон [253]),
організації пізнавальної та творчої діяльності людини (Л. Виготський [46],
Г. Костюк

[106],

С.

Рубінштейн).

Важливі

положення,

що

стосуються

патріотичного виховання шкільної молоді, містять праці класиків вітчизняної
педагогіки – А. Макаренка і В. Сухомлинського.
Не зважаючи на наявність науково-методичних праць із проблеми
патріотичного виховання учнів, у шкільному викладанні кримськотатарської
літератури залишаються суперечності між: актуальністю патріотичного виховання
кримськотатарської
розробленістю

молоді

проблеми

засобами
в

методиці

рідної

літератури

навчання

і

недостатньою

літератури;

виховними

можливостями художньої літератури і зниженням в учнів кримськотатарських
шкіл інтересу до читання; активним пошуком старшокласниками ідеалів і
недостатнім використанням зразків їх у шкільному курсі кримськотатарської
літератури.
Означені суперечності породжують проблеми емоційно-розумового розвитку
школярів,

заважають

формуванню

читацької

компетентності

учнів,

перешкоджають їхньому культурному й духовному розвитку. Актуальність
проблеми дослідження, необхідність усунення названих суперечностей зумовили
вибір теми дисертаційного дослідження «Виховання почуття Батьківщини в
старшокласників у процесі вивчення кримськотатарської літератури».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне
дослідження виконано в межах планової наукової теми науково-дослідної
лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин Інституту
педагогіки НАПН України «Методика розвитку комунікативних компетенцій
школярів у навчанні мов і літератур етнічних меншин у початковій та основній
школі» (державний реєстраційний номер 0106U005046). Тему дисертаційної
роботи затверджено вченою радою Інституту педагогіки НАПН України
(протокол № 3 від 25.03.1999 р.), узгоджено в Міжвідомчій раді з координації
наукових досліджень із педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол №
10 від 18.12.2012 р.).
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Мета дослідження полягає в теоретичній розробці та обґрунтуванні
методичної системи виховання почуття Батьківщини в старшокласників у процесі
вивчення творів кримськотатарської літератури, а також експериментальній
перевірці її ефективності.
Для досягнення мети дослідження визначено такі завдання:
1) на основі опрацювання наукових джерел висвітлити філософськокультурологічні, психолого-педагогічні та літературознавчо-методичні засади
розв’язання досліджуваної проблеми; уточнити сутність понять «Батьківщина»,
«патріотизм», «патріотичне виховання», схарактеризувати сутність феномена
«виховання

почуття

Батьківщини

в

старшокласників

під

час

вивчення

кримськотатарської літератури»;
2) визначити критерії, показники й рівні вихованості почуття Батьківщини в
учнів старшої школи на ґрунті вивчення творів кримськотатарської літератури;
3) розробити і науково обґрунтувати методичну систему виховання почуття
Батьківщини

в

старшокласників

у

процесі вивчення

кримськотатарської

літератури, визначити педагогічні умови її реалізації;
4) експериментально перевірити ефективність розробленої методичної системи
в старшій школі з кримськотатарською мовою навчання.
Об’єкт дослідження: патріотичне виховання учнів у шкільному курсі
кримськотатарської літератури (старша школа).
Предмет дослідження: зміст, форми, методи, засоби виховання почуття
Батьківщини

в

старшокласників

під

час

вивчення

ліричних

творів

кримськотатарської літератури.
Для виконання завдань використано такі методи дослідження: теоретичні –
пошуково-бібліографічний (для систематизації філософських, культурологічних,
літературознавчих, психолого-педагогічних, методичних та ін. джерел); аналізу й
синтезу,

порівняння,

узагальнення

та

конкретизації,

систематизації

та

класифікації (для опрацювання джерел, розробки й обґрунтування методичної
системи, формулювання завдань дослідження та висновків за його результатами);
історико-ретроспективний (для розгляду етапів розвитку методичної науки з
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досліджуваної

проблеми);

проблемно-прогностичний

(для

визначення

та

використання в дослідженні надбань методичної науки та шкільної практики);
категоріальний (для уточнення педагогічних термінів і понять); емпіричні –
спостереження за навчально-виховним процесом на уроках кримськотатарської
літератури; усне й письмове опитування вчителів та учнів з досліджуваної
проблеми; розробка, проведення, аналіз та оцінювання учнівських контрольних
робіт

у

ході

експериментальної

роботи;

метод

статистичної

обробки

експериментальних даних педагогічного експерименту з метою одержання
кількісно-якісних характеристик ефективності пропонованої методичної системи.
Експериментальною базою дослідження були: середні загальноосвітні
заклади з кримськотатарською мовою навчання: Євпаторійська ЗОШ 1-Ш
ступенів № 18; Заріченська ЗОШ 1-Ш ступенів; Майська ЗОШ 1-Ш ступенів,
Бахчисарайська ЗОШ 1-Ш ступенів № 5. У педагогічному експерименті взяли
участь 232 учні 10-11 класів і 20 учителів кримськотатарської літератури.
Гіпотеза дослідження. Виховання почуття Батьківщини в старшокласників у
шкільному курсі кримськотатарської літератури буде більш ефективним, якщо
реалізувати такі педагогічні умови: а) максимальна опора на виховний потенціал
твору; б) поєднання ефективних навчальних та виховних методів із застосуванням
відповідної системи завдань за змістом твору; в) виховання патріотичного
ставлення і почуття в партнерській взаємодії вчителя і учнів.
Методологічні засади дослідження. У розв’язанні проблеми в методичному
аспекті спираємося на філософські ідеї стосовно: людиноцентризму в освіті
(В. Кремень,

Г. Сковорода),

єдності

свідомості

й

почуттів,

серця

(П.

Юркевич [251]), педагогічної дії (І. Зязюн [81]), технологізації освітнього процесу
(Б. Гершунський [57]), ціннісної настанови (В. Огнев’юк). Методологічне
значення має ідея В. Лутая про єдність філософії освіти з педагогічною думкою.
Опорними в дослідженні є також психологічні теорії розвитку особистості в
навчально-виховному

процесі

(Л. Виготський

[46],

Г. Костюк

[106]),

технологізації виховного процесу (І. Бех [23, 24]), діяльнісного підходу до
психічного розвитку особистості (С. Рубінштейн), особливостей сприймання
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художнього твору і впливу його на характер учнів (О. Нікіфорова [154]), а також
стосовно вікових особливостей старшокласників як суб’єктів виховного процесу
(Г. Костюк [106] , І. Якиманська [252]).
Педагогічну основу дослідження складають ідеї модернізації та інтеграції
освіти (О. Савченко, О. Локшина), концепції духовного розвитку особистості
патріота

(В.

Сухомлинський

особистісно

[219]),

орієнтованої

освіти,

компетентнісного та діяльнісного підходу до навчання і виховання (Н. Бібік,
А. Плігін,

О. Савченко),

технологізованої

освіти

(В.

Паламарчук

[165],

О. Пєхота[163] , С. Сисоєва).
Оскільки ефективність літературного виховання тісно пов’язана з виховними
можливостями

художньої

літератури,

то

спираємося

в

дослідженні

на

літературознавчі погляди стосовно духовного потенціалу мистецтва слова, меж
осягнення художнього твору, єдності думки і почуття суб’єкта читацької роботи
над текстом, можливостей, умов і способів художнього пізнання (М. Васьків [38],
А. Єсін [72] , А. Козлов [100], В. Марко[131] , М. Наєнко [147], Л. Скорина [208],
Л. Тимофєєв , О. Філатова [235, 236]).
Методичними

орієнтирами

в

дослідженні

є

концепція

особистісно

орієнтованого навчання і духовного розвитку особистості (А. Фасоля[232]),
інтерсуб’єктного навчання літератури (Г. Токмань [226], В. Уліщенко [228]),
компетентнісно-діяльнісного

підходу

до

навчання

літератури,

виховних

можливостей уроку літератури (В. Шуляр [247]), операційного підходу до
формування почуттів,

патріотичного виховання учнів (Н. Волошина [49]),

технологізованого навчання і виховання учнів засобами літератури (А. Ситченко
[202]); враховано також ідеї методистів із досвідом викладання зарубіжної
літератури стосовно контекстного вивчення художнього твору зарубіжної
літератури (В. Гладишев [60]), особистісного впливу прочитаного твору на
характер читача (В. Маранцман), культурологічної основи літературної освіти в
школі (В. Доманський), виховання читацької культури, сучасних технологій
навчання

зарубіжної

літератури,

особливостей

діалогічного

вивчення

літературного твору (О. Ісаєва [87], Ж. Клименко [98], Л. Мірошниченко [138]).
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Наукова новизна результатів дослідження: уперше: розроблено й науково
обґрунтовано

методичну

систему

виховання

почуття

Батьківщини

в

старшокласників під час вивчення кримськотатарської літератури, що містить
методи, форми, засоби та педагогічні умови і базується на філософських засадах
людиноцентризму в освіті, єдності свідомості й почуттів, ціннісної настанови;
психологічних теоріях розвитку особистості в навчально-виховному процесі, з
урахуваннням особливостей сприймання художнього твору та вікових психорозумових

особливостей

старшокласників;

педагогічних

ідеях

духовного

розвитку і патріотичного виховання, технологізації освіти в контексті особистісно
орієнтованої парадигми та компетентнісно-діяльнісного підходу до навчання і
виховання, операційного підходу до формування почуттів, інтерсуб’єктного
навчання та виховання читацької культури; визначено критерії з показниками
(літературні знання: обізнаність із програмовими творами та їх авторами;
визначення основних образних компонентів виучуваних текстів; читацькі вміння:
здатність визначати в тексті художні картини та пояснювати їх значення; вміння
аналізувати весь твір; особистісно ціннісні ставлення: здатність до естетичного
сприйняття твору; особистісне ставлення до цінностей, виражених митцем) й
рівні вихованості почуття Батьківщини в старшокласників унаслідок засвоєння
ідейно-особистісного

потенціалу

вивчених

ліричних

творів;

уточнено

і

поглиблено поняття «Батьківщина», «патріотизм», «патріотичне виховання»,
схарактеризовано сутність феномена «виховання почуття Батьківщини

в

старшокласників під час вивчення кримськотатарської літератури»; набули
подальшого

розвитку

педагогічні

ідеї

особистісно

орієнтованого,

технологізованого, діяльнісного і компетентнісного навчання та виховання в
шкільному курсі кримськотатарської літератури.
Практична значущість результатів дослідження полягає в розробці
апробованої системи навчально-виховних завдань для виховання почуття
Батьківщини в старшокласників засобами кримськотатарської літератури, а також
методичних рекомендацій щодо навчально-виховного процесу в шкільному курсі
кримськотатарської літератури (старша школа). Матеріали дослідження можуть
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використовуватись у складанні навчальних програм і методичних посібників для
вчителів та учнів, а також у курсі методики навчання кримськотатарської
літератури в закладах вищої освіти та для підвищення кваліфікації педагогічних і
науково-педагогічних кадрів.
Упровадження результатів дослідження в навчально-виховному процесі
середніх загальноосвітніх закладах із кримськотатарською мовою навчання
відбувалося на уроках рідної літератури в Заріченській ЗОШ I-III ступенів
(довідка про впровадження № 4/12 від 23.05.2014 р.); Майській ЗОШ I-III ступенів
(довідка про впровадження № 01.4-179/05 від 26.05.2014 р.); Кольчугінській ЗОШ
I-III ступенів № 2 (довідка про впровадження № 10 від 20.05.2014 р.);
Євпаторійській ЗОШ I-III ступенів № 18 (довідка про впровадження № 887/01-12
від 15.05.2014 р.); Бахчисарайській ЗОШ I-III ступенів № 5 (довідка про
впровадження № 28/171-03 від 19.05.2014 р.); Новоолексіївській ЗОШ I-III
ступенів № 1 (довідка про впровадження № 56 від 12.05.2017 р.).
Достовірність наукових положень, висновків і результатів дослідження
забезпечується теоретичним обґрунтуванням його вихідних положень, вибором
ефективних методів і прийомів, проведенням педагогічного експерименту в
умовах вивчення шкільного курсу кримськотатарської літератури в середніх
загальноосвітніх закладах, позитивною динамікою результатів кількісно-якісних
показників навчальних досягнень учнів, здобутих під час констатувального й
формувального етапів експерименту.
Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки
дисертаційної роботи висвітлено на міжнародних: «Ісмаїл-бей Гаспринський –
великий син кримськотатарського народу» (присвячена 150-річчю від дня
народження І. Гаспринського. - м. Сімферополь, 2003 р.); «Діалог культур у
поліетнічному світі» (м. Сімферополь, 2011 р.); «Проблеми якості дошкільної
освіти і професійної підготовки майбутніх педагогів у вищій школі» (м. Одеса,
2017 р.), всеукраїнських: «Січневі педагогічні читання» (м. Сімферополь, 2012 р.);
«Сучасні технології у професійній освіті» (м. Сімферополь, 2012 р.) науковопрактичних конференціях; на круглому столі «Полікультурна освіта і національна
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школа» (Білогорськ, 2004 р.). Результати дослідження обговорювалися на
науково-методичному семінарі Миколаївського національного університету імені
В.О. Сухомлинського (м. Миколаїв, 2018 р.).
Публікації. Основні положення дослідження викладено у 13 публікаціях, із
них: 5 статей – у фахових виданнях України, 1 – у закордонних виданнях, 3 – в
інших виданнях, 4 – у збірниках матеріалів конференцій.
Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, двох
розділів, висновків, списку використаних джерел, що нараховує 255 найменувань,
додатків. Загальний обсяг роботи становить 213 сторінок, із них 171 сторінка
основного тексту, що містить 23 таблицю і 1 рисунок, які займають одну сторінку
основного тексту.
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РОЗДІЛ I
НАУКОВІ ЗАСАДИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ
ЗАСОБАМИ ЛІТЕРАТУРИ
1.1. Філософсько-культурологічні та літературознавчі засади виховання
школярів засобами мистецтва слова
На початку дисертаційного викладу розглянемо й науково обґрунтуємо
можливості художньої літератури стосовно формування особистості. Справа у
тому, що роль мистецтва слова в житті людини здавна пов’язувалася з
можливостями навчання і виховання людини та суспільства. «Література, – писав
ще в середині минулого століття П. Мисник, – учить пізнавати життя в його
найважливіших суспільних проявах, проникати в духовний світ інших людей,
усвідомлювати свою громадянську роль у житті…» [141, с. 3-19]. Про те, що
книга – підручник життя, в різні часи говорили письменники і філософи,
просвітителі й учителі. Особливо це важливо у шкільній освіті, де маємо справу з
цілеспрямованим

розвитком

характерних рис

особистості,

насамперед

її

національної свідомості та громадянської позиції, від чого залежить майбутнє
кожної нації, її конкурентоздатність у глобальному вимірі. В. Кремень
підкреслює, що «… в умовах глобалізації громадянська єдність, національне
згуртування, а отже, патріотичне виховання молоді не тільки не втрачає
актуальність, а, навпаки, є справді стратегічним за своїм значенням завданням»
[107, с. 50]. У світлі сказаного проблема виховання у кримськотатарської молоді
патріотичних почуттів засобами рідної літератури має підвищене значення і
спрямовує вчителів-словесників та вчених на пошуки ефективних форм і методів
навчально-виховної роботи та їх обґрунтування.
Аналіз наукової літератури показує, що проблема патріотизму, як і
патріотичного виховання школярів, є однією з найважливіших для суспільства і
держави, а також окремої особистості впродовж усієї історії людства. У
«Філософському словнику» стверджується, що патріотизм – це моральний і
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політичний принцип, соціальне почуття, змістом якого є любов і відданість
вітчизні [234]. У наведеній дефініції поняття патріотизму передбачає не лише
наявність відповідних почуттів, а й активну громадянську позицію, що спонукає
до

активної

самовідданої

діяльності

на

благо

народу.

Отже,

поняття

«Батьківщина», у нашому розумінні, це духовний образ, що уособлює рідний край
і свій народ, волю нації та патріотичні почуття громадян до неї, готовність
захищати і примножувати її матеріальні та духовні цінності.

Поняття

«патріотизм» визначаємо як духовне поняття, що означає єдність думок, почуттів
і дій на благо Батьківщини, готовність на самопожертву заради її свободи й
добробуту; це діяльнісна характеристика особистості, головна мотиваційна основа
її поведінки, що визначається ставленням до Вітчизни.
Історичне існування патріотизму як надскладного соціально-психологічного
феномену зумовлене виникненням і становленням найдавніших держав, які з
самого початку свого утворення опікувалися збереженням територій, природних
багатств, мови й традицій, загальної безпеки, пов’язаної з формуванням у людей
почуття причетності до своєї землі-Вітчизни. Патріотизм і досі відіграє роль
об’єднуючої сили не лише для національних, а й багатонаціональних держав, що
особливо актуально для нашого дослідження. Цим значною мірою пояснюється
інтерес політиків, учених, небайдужих громадян до проблем патріотичного
виховання підростаючого покоління. Особливу роль у цьому відіграє школа та
літературна освіта її учнів. Виховання школярів під час вивчення літератури
зумовлюється ідейно-художнім змістом твору та особистісним характером його
сприйняття. Важливим суб’єктом у цьому процесі виступає письменникгромадянин з його естетичним ідеалом, в основі якого – світогляд і життєва
позиція, відповідна культура особистості. Саме тому художній твір сприймається
певною моделлю духовності, осягнення якої дає читачеві можливість певною
мірою «піднятися» до рівня митця та його духовного ідеалу, який, за О.
Сухомлинською, «…є регулятором, критерієм, мірилом відбору цінностей для
повсякденної діяльності» [217, c. 123]. Стосовно ідеалу як аксіологічного поняття
ясно висловився О. Вишневський, вважаючи його «…недосяжним «взірцем», на
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який змушена орієнтуватися і до якого змушена прагнути людина, якщо вона хоче
досягти чогось суттєвого»[45, c. 240]. Це може бути виховний ідеал, естетичний,
моральний, національний тощо. Саме на шляху до ідеалу, стверджує вчений,
людина долає себе, здатна «до себе дорівнятися» (вислів Лесі України – А.А.).
Отже, ідеал – необхідний орієнтир у виховній роботі, формуванні особистості.
Дух патріотизму розглядається нами як універсальний виховний ідеал, що якісно
характеризує духовний розвиток і культурний рівень суспільства та кожної
особистості. У навчально-виховному аспекті естетичний ідеал митця постає в
якості педагогічного, оскільки передбачає роботу вчителя й учнів по його
засвоєнню. Як зазначає А. Єсін, «Увесь художній твір пронизаний авторським,
зацікавлено-упередженим почуттям, у творі складається ціла система художній
стверджень і заперечень, оцінок»[70, c. 9 ], які, власне, й треба аналізувати,
оцінювати й засвоювати, що відбувається під час вивчення літератури. При цьому
слід мати на увазі, звичайно, лише високохудожні твори з вагомим естетичним
потенціалом, які силою образного слова здатні вплинути на емоційно-розумову
сферу читачів. Особливо це стосується шкільного курсу літератури, зміст якого
передбачає наявність культурологічної лінії змісту літературної освіти школярів.
Оскільки складовою мети шкільної літературної освіти є формування
культури особистості, її духовного світу, в якому патріотичні почуття знаходяться
на чільному місці, то орієнтуємося в дослідженні на культурологічну модель
культутри особистості. Культурологи визначають три складові частини цілісної
моделі культури особистості, вузловими елементами якої є знання, правила
(регулятиви) поведінки та діяльності, а також ціннісні орієнтації особистості[187].
Погоджуємося з А. Козловим, що перші два складники

– знання і правила

діяльності – це важливі показники культури, однак рівень духовності визначають
не стільки вони, скільки цінності, які сповідує людина: «…культура, – зазначає
літературознавець, – це наявність, усвідомленість і (якщо не органічна, то хоча б
звична чи вимушена потреба в дотриманні всіх (чи хоча б основних)
регламентацій; а духовність культури – це те, на що саме (на який кінцевий
результат) спрямовані і наявність регламентацій, і саме дотримання цих
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регламентацій людиною і суспільством у їхній поведінці й діяльності взагалі…»
[100, с. 272 ]. Можна навести немало прикладів із шкільного життя, які
переконують, що можна добре знати зміст виучуваного твору, пояснювати його
естетичне значення, проте в особистому житті керуватися зовсім іншими, нерідко
протилежними,

принципами.

І тим

не

менше, сприйняття

і засвоєння

літературного твору зумовлює реалізацію виховного, особистісного впливу його
на самого читача, що має мотиваційне значення у контексті нашого дослідження.
Адже маємо справу з дітьми, чиї світоглядні переконання й моральні принципи
тільки формуються, тому є необхідність надати навчально-виховному процесу
науково обґрунтованого та цілеспрямованого характеру. Отже, вводить учнів у
певну культуру саме освіта, яка, на думку філософів (І. Зязюн [81], В. Кремень
[107], В. Лутай[127], В. Огнев’юк), не просто створює умови для здобуття знань, а
й забезпечує їх ціннісне сприйняття та компетентнісне засвоєння учнями, що
особливо актуально ушкільному курсі літератури.
В уявленнях про виховання особистості під час навчання літератури
орієнтуємося на стверджуваний у філософії закон боротьби протилежностей, на
основі якого вчені (І. Бех [23], П. Юркевич [251]) розглядають розвиток
особистості як подолання протиріч між наявним і належним, що в педагогічному
процесі спрямовується на зняття суперечностей між бажаннями людини та її
можливостями, а це дає змогу уникнути конфлікту особи з соціумом. Формування
таким чином соціальної свідомості в суб’єкта й суспільстві вважаємо основою
виховання особистості, яка здатна урівноважувати власні потреби й інтереси з
громадськими, підпорядкувати їх загальнонаціональним та державним. Цю
проблему аналізували філософи, педагоги й методисти (П. Юркевич [251], І. Бех
[23],

О.

Богданова[134],

В.

Сухомлинський[219],

О.

Сухомлинська[218],

Н. Волошина[49], А. Ситченко[206], Г. Токмань[226]), не оминули її й
літературознавці, які виявили специфічну властивість художнього образу
показувати в собі, в одиничному, яскравий вияв загальних ідей, рис, смислів
(М. Наєнко [222], В. Марко [131], Л. Скорина [208]). Здатність у конкретній
художній картині певного твору відображати загальні сенси має у науковій
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літературі назву типових рис дійсності й взагалі характерна для мистецтва слова.
Той чи інший персонаж літературного твору, маючи «свою» художню історію,
змальовану письменником, може нести в собі типові риси патріота або зрадника,
героя або антигероя, а за читачем залишається моральний вибір між ними,
спрямований художніми засобами у відповідному авторському задуму напрямі.
Подолання в свідомості читача суперечностей між конкретним образом у
творі й тим загальним значенням, яким його наділив письменник, дає змогу
розкрити зображений у творі конфлікт індивідуального й загального, наприклад,
окремої людини і групи людей, певної спільноти, нації в цілому, що, врешті, має
привести до осмислення власної життєвої позиції та відношення до певного
соціального загалу, ціннісного ставлення до життєвих явищ взагалі. Окреслюється
один із шляхів виховання в учнів патріотичних почуттів на прикладах
усвідомлення ціннісних смислів відповідної поведінки літературних героїв і в
шкільному курсі кримськотатарської літератури, що посилює наш інтерес до
думок

і

почуттів

персонажів,

мотивів

їхньої

поведінки,

їх

суб’єктної

характеристики.
Спираючись

на

вищесказане,

виокремлюємо

складові

процесу

патріотичного виховання: формування у вихованців потреби в оволодінні певною
якістю характеру; засвоєння суб’єктом певних знань про громадянські якості
особистості; відпрацювання відповідної діяльності на прикладі вивчення
художніх творів; усвідомлення особистого ставлення до прочитаного та
патріотичних почуттів. Так, зважаючи на проблему виховання в учнів почуттєвої
сфери, любові до Вітчизни, відданості їй, звертаємось до «філософії серця», яку
давно розробляв П. Юркевич, пояснюючи це тим, що «Серце є осередком
душевного і духовного життя людини» [251, с. 69]. Справа в тому, що всі ідеї,
виражені у творі, народжувалися спершу в серці митця, відповідно і благом для
читача є те, що авторські ідеї спадають йому на серце. Цікава думка вченого про
те, що правдивий вчинок з необхідності – це ще не та моральна ознака, до якої
прагне вихователь, оскільки набагато важливішою є вільна поведінка людини,
тобто вчинки з її власного переконання. Тому, вважаємо, що недостатньо на уроці
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лише показати патріотичний вчинок героя, навіть обговорити його в класі,
важливо інше – щоб учні пройнялися героїзмом персонажа, відчули й подумали,
що й вони так би вчинили за подібних обставин. У цьому й полягає, за В.
Сухомлинським, засвоєння читачем ідей та почуттів, які випромінює художній
твір.
Аналізуючи зміст і форму літературного твору, думки і почуття
літературного героя, учні вчаться бачити різницю в цих поняттях, наводити
приклади, коли негативний персонаж, антигерой чинив дуже раціонально, але
аморально. О. Вишневський пояснює: «На педагогічному рівні розрізняють
знання моральних принципів («знання моралі») і схильність (чи несхильність)
поводити себе відповідно до них» [45, с. 240]. Відомий філософ і педагог Х1Х ст.
П. Юркевич висловився стосовно цього роздвоєння особистості так: «Як ми
вміємо бути розумними без переконання, так ми хочемо бути моральними без
подвигу…» [251, с. 98]. Усвідомлення різниці між розумом і високими почуттями
сприяє глибшому осмисленню характеру персонажа, показує, що негідник може
діяти, продумавши свої дії дуже ретельно і глибоко, але спрямовує їх проти інших
людей. Допомагає це й особистісному впливу художнього образу на читача, в
якого формуються таким чином відповідні почуття й переконання. До цієї
«роботи серця» треба залучати якомога більше учнів, тоді вироблятиметься
загальна думка про істину, виражену письменником, яка матиме особистісне
значення для громадянського становлення особистості й морального здоров’я
всього суспільства. Сприяє цьому і мистецька природа літературного твору з його
людиноцентричним

потенціалом

та

інтерактивним

характером

відкритого

сприйняття.
Важливою

особливістю

виховання

засобами

літератури

є

його

інтерсуб’єктний характер, чинниками якого щонайменше виступає читач,
персонажі твору й образ самого автора. Читаючи й аналізуючи твір, суб’єкт
формує власне уявлення про створений письменником художній

світ і його

пояснення. М. Гіршман зазначає: «Художній твір та його інтерпретація
створюють дві різні, але такі ж необхідні сфери такого поєднання індивідуальних
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зусиль, де кожен робить свій ніким і нічим не замінний крок у відкритті та
здійснення істини» [58, с. 11]. Мова, знову ж таки, йде і про письменника, і про
читачів та дослідників його твору, кожен із яких робить свою справу, пов’язану з
його написанням, вивченням та засвоєнням. Отже, літературний твір є місцем
зустрічі митця та порозуміння з ним, яке відбувається за умови сердечного
сприйняття художніх картин. Тому так важливо спершу довідатися про автора
виучуваного твору.
Актуальною в руслі дослідження є думка О.Філатової, яка зазначає, що з
ідеєю літератури як національного відродження корелюється ідея креативної ролі
літературної інтелігенції в національно-визвольному русі та безпосередньої
відповідальності митця за долю народу. Вчена наголошує на тому, що в умовах
бездержавності української нації кожен національно свідомий митець не міг
залишатися індиферентним до суспільно-політичного життя [235, с.

21].

Літературознавча категорія автора художнього твору нам цікава тим, що
розуміємо носія ідейної спрямованості твору, що надає йому виховної сили.
Проте А. Єсін

вказує на різницю, яка може бути між автором-людиною та

образом автора, що постає в художньому тексті, мотивуючи це тим, що
дослідники, мовляв, можуть абстрагуватися від біографії реального автора і
розглядати «…особистість автора лише постільки, поскільки вона проявилася у
даному конкретному творі» [72, с. 17], аналізуючи його концепцію світу. Та цю
позицію в науці про літературу поділяються не всі. Так, уже тривалий час
успішно реалізується біографічний метод вивчення літератури, який М. Наєнко
називає «альфою і омегою літературознавства» [147, с. 109]. Вчений пояснює, що
біографія

митця

та

його

особистісна

психологія

зумовлюють

змістову

наповненість і жанрово-стильові особливості його творчості. Тому відомості про
письменникадопомагають зрозуміти його твори і сприяють виховному впливу
їхна учнів.
Плануючи педагогічний процес виховання старшокласників у шкільному
курсі кримськотатарської літератури, важливим елементом підготовки учнів до
роботи над твором вважаємо насамперед ознайомлення їх з особою письменника,
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його світоглядом, баченням світу і людини. Важливим компонентом знань про
митця методисти (Ю. Бондаренко[36], В. Гладишев[59], Є. Пасічник[166], А.
Ситченко[204], Г. Токмань[225]) називають його громадянську позицію та
національну самосвідомість. Розкриваючи в розповіді про письменника його
патріотичну діяльність, учитель подає учням приклад самовідданої громадянської
діяльності. Так, патріотичний подвиг Номана Челебіджіхана (Челебі Челебієва),
який створив гімн кримських татар, очолював уряд Кримської народної
республіки (1917-1918 рр.), був першим муфтієм мусульман Криму, має посилити
в старшокласників почуття гордості за свій народ і бажання самовіддано
працювати на його благо, як це робив видатний син кримськотатарського етносу.
Зважаючи на те, що національна свідомість є провідною ознакою світогляду
особистості (І. Бех[25], О. Сухомлинська[218]), основою для формування в учнів
почуттів любові й відданості до Вітчизни є літературні твори, якімають великий
виховний потенціал. М. Наєнко наголошує: «Літературні твори концентрують у
собі могутній духовно-моральний заряд. Він здатен формувати (чи руйнувати)
світоглядні основи особистості, утримувати в історії й передавати від покоління
до покоління дух національної свідомості, виховувати в людині почуття краси,
гармонії, досконалості» [147, с. 73]. Оскільки головною ділянкою роботи вчителя
літератури, яка забезпечує формування в учнів літературних знань, читацьких
компетентностей і духовної сфери, є вивчення художнього твору, орієнтуємося на
визначені в методичній науці (Є. Пасічник[166], А. Ситченко[205], В.
Шуляр[247]) основні етапи роботи над твором. Наступними після опрацювання
життєпису митця є читання й аналіз його твору, що має завершуватися
висновками про зміст і значення прочитаного, що впливає на вихованя в
старшокласників відповідних ідейних переконаньі почуттів.
При цьому зважаємо на твердження літературознавців про те, що сила
впливу художнього твору на особистість визначається не лише його змістом, а й
багатством художньої форми, яка здатна, на думку М. Наєнка, «викликати в
рецептора поліфонію змісту, розмаїття вражень і переконань»[147, с.110].
Підкреслює і А. Єсін: «…для точного і повного з’ясування змісту твору вкрай
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необхідна якомога пильна увага до його форми, аж до найменших її
особливостей» [72, с. 31]. Саме форма, доводить він, виступає носієм естетичних
якостей художнього твору. Тому під час опрацювання тексту треба спочатку
умовно зіставити форму і зміст, щоб побачити різницю між ними, і вже на цій
основі розглядати їхню не механічну єдність, а саме функціональну взаємодію.
Отже, у старшій школі треба максимально використати переваги ідейнохудожнього аналізу мистецтва слова у взаємодії основних частин його змісту й
форми, кожна із яких несе відповідну ідейно-художню функцію в тексті і
знаходиться в певному порядку.
Системотворчим фактором в аналітичній роботі над художнім твором є
деталізована В. Марком структура текстових елементів змісту і форми. На його
думку, яку ми цілком поділяємо, під час розгляду твору слід виділяти такі
компоненти його змісту: тему, ідею та проблематику, а також основні частини
його художньої форми: насамперед образну систему, сюжет і композицію[131, с.
26-31]. Враховуємо те, що компоненти змісту твору складають його смисловий
контент, а образні елементи – його оформлення. Саме формові складові твору
забезпечують його живе, емоційне сприйняття, адже при цьому діють усі наявні
органи відчуттів, які філософи й психологи вважають єдиним і найпершим
засобом сприйняття оточуючого світу. До речі, В. Марко наполягає саме на
терміні «взаємодія» замість звичного «єдність» через більшу таким чином,
діяльну взаємодію компонентів змісту і форми твору[131], що надає аналізу
більшої естетичної спрямованості та особистісного впливу на духовну сферу
читачів.
У дослідженні спираємося на філософське вчення Г. Сковороди про
духовність як морально-етичне явище повсякденного життя, внаслідок чого такі
високі абстрактні поняття, як «буття», «сутність», «явище», «існування»,
«форма», «необхідність», «простір», «час», «причина» тощо зіставляються з
такими етичними принципами, як «добро і зло», «справедливість і сумління»,
«благо і чеснота» [176, с. 281]. Це поєднання мотивується філософами й
літературознавцями тим, що, як висловився М. Наєнко, «…мірою досконалості є
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краса і добро» [147, с. 9], відповідно, робимо висновок, зло і потворність є також
мірилом, тільки вже іншого людського прояву – морального падіння. Саме ця
властивість мистецтва слова, підкреслюємо, дає вчителю можливість для
виховання в шкільної молоді високих якостей-почуттів, а письменнику –творення
«духовного фундаменту націй і народів» (вислів М. Наєнка – А.А.). Тому
вивчення твору варто почати, як радять літературознавці (Б.Єсін), не з його теми
чи ідеї, а саме з проблематики, що дозволяє одразу звернутися до головного у
творі, «…збуджує і підтримує стійкий інтерес учнів, дозволяє поєднувати
принцип проблемності навчання з принципом науковості» [72, с. 45]. Особливо це
актуально в старшій школі, де проблемне вивчення твору, зокрема ліричного, має
бути поширеним.
Обговорення з учнями під час опрацювання літературного твору його
екзистенційних смислів поступово має приводити до усвідомлення духовних
цінностей, виражених письменником, формування читацького ставлення до них,
що є передумовою засвоєння правил поведінки літературних героїв і, як наслідок,
корекції власних уявлень читача про людський ідеал та своє ставлення до його
цінностей. На цій підставі вимальовується послідовний шлях духовного зростання
людини: «…від осмислення конкретних і найпростіших виявів душі, духу і
духовності у повсякденному (матеріально-побутовому) житті людини (персонажа)
до найскладніших і найабстрактніших (світоглядно-ідеологічних та естетичних)
тлумачень змісту, ознак і функцій душі духу й духовності в житті й діяльності
самих митців, у житті й діяльності суспільства, а може й людства» [100, с. 43].
Тобто, дії учнів мають відбуватися у такому порядку: від споглядання й
осмислення поведінки й почуттів літературних героїв – до висновків про характер
персонажа та його функцію в тексті, й далі – про значення твору та його вплив на
читача. Провідниками на цьому шляху виступають автор виучуваного твору,
вчитель та учні, сукупність оціночних суджень яких так чи інакше здійснює свій
формуючий вплив на всіх учасників обговорення. Оточення класного колективу є
для учнів тим соціумом, де вони здобувають літературні знання і правила
поведінки (пізнання, моралі, етики тощо), що є певною сходинкою до
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усвідомлення себе частинкою школи, міста чи села, представником своєї нації,
що, у свою чергу, є надійним щаблем у сходженні до високих почуттів Вітчизни –
любові й відданості, без чого немає й не може бути усвідомлення людиною своєї
причетності до певної нації. Орієнтуємося при цьому на філософів (В. Лісовий, І.
Лисяк-Рудницький), які підкреслюють, що поняття нації не біологічне, бо
зумовлюється не так народженням, як вихованням [120, с. 483]. Є немало
прикладів, коли люди різної національності були вірними патріотами однієї
держави. Так, Амет-хан Султан, героїчний льотчик, самовіддано боронив у роки
війни з фашизмом усю країну від німецько-фашистських загарбників. Очевидно,
таким він був вихований у родині, в школі, у тому числі – в льотній, що відчував
себе громадянином, відповідальним за весь багатонаціональний народ. Це означає
й те, що почуття приналежності до національної спільноти, почуття Вітчизни
можна формувати, досягаючи при цьому позитивних результатів.
Зважаючи на те, що поняття патріотизму має кількарівневі значення: вчені
вказують на етнічний, територіальний та державний патріотизм [71, с. 634],
опорним є твердження філософів про те, що «Належність людей до націй-етносів
обумовлюється не державними кордонами, а існуванням національної культури і
тим, яку національну культуру особа вважає своєю, рідною» [120, с. 12]. Так
представник кримськотатарського етносу відчуває рідною культуру своєї етнічної
нації. Виховувати цю культуру має і рідна школа та література, досягаючи єдності
етнічних, територіальних та державних почуттів, формуючи індивідуальний
досвід кожного через пізнання ним колективного, народного соціального досвіду.
Спираючись на теорію К. Юнга стосовно колективного підсвідомого[248],
сучасні філософи говорять про архетипи як зосередження духовного досвіду
народу. Народні архетипи живляться глибоким культурно-історичним та
соціальним корінням.Найвиразніше, – пояснює Н. Кривда,– архетипи постають у
національних культурах, які втілюють долю та історичний досвід народів [108].
Тому, підкреслюємо, під час вивчення творів кримськотатарської літератури не
можна оминати увагою архетипові образи, які є носіями народної мудрості й
виступають символами єдності поколінь, один за одним долучаються до
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наскрізних життєвих цінностей свого народу: образів степу, моря, воїнів, отчого
дому тощо. Саме завдяки спільним літературним образам-цінностям відбувається
розвиток почуттів причетності окремої людини до свого народу, становлення в
неїгромадянської свідомості й формування любові до Вітчизни. «Серед людей, –
пояснює цей формувальний феномен Ж.-П. Сартр, – занурених в одну і ту ж
історію, які на рівних роблять свій внесок в її творення, встановлюється, за
посередництвом книг, історичний зв’язок» [194, с. 68-69]. За таких умов
виховується почуття спільноти, відчуття єдності історії й долі певного етносу з
майбутнім своєї держави. Це природне почуття самозбереження й самозахисту,
що посилює прагнення громадян боронити своє місце існування від завойовників,
почуття Батківщини, вистраждане драматичною долею Вітчизни. У зв’язку з цим
цілком умотивованими є перспективи здійснювати патріотичне виховання
школярів засобами творів кримськотатарської літератури.
Виховний вплив твору на читача сильний уже тим, що помножує свою дію
відповідно до сукупності тих функцій, які їх виконує мистецтво слова. До них Л.
Скорина, наприклад, відносить такі: естетичну, гедоністичну, компенсаторну,
розважальну, освітню, футурологічну, ігрову та, звичайно, виховну[208]. Для нас
у дослідженні має значення те, що майже всі перелічені функції так чи інакше
стосуються виховання почуттів: естетична функція полягає в тому, що митець
здатен «відображати у творі красу найбуденнішої речі», внаслідок чого читач
«вчиться помічати цінність і неповторність оточуючого світу»; завдяки
гедоністичній функції твору читач одержує відповідне емоційне задоволення, що
позначається на його ставленні до змальованої автором художньої картини та її
смислу; компенсаторна функція «хвилює почуття, допомагає гостріше відчути
їхню особистісну або суспільну цінність»; пізнавальна та освітня функції –
пов’язані з тим, що літературний твір – «універсальний засіб пізнання життя», що
має змістове, світоглядне значення під час вивчення, наприклад, творів про
історію та сьогодення кримськотатарського народу, «розвиває наукову свідомість
індивіда».
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Вчені вказують на важливі нюанси в цій роботі вчителя-словесника: так,
А. Єсін помітив, що під час вивчення твору зазвичай виховна функція
реалізується тоді, коли вчитель подає учням приклад позитивного героя. Однак,
зазначає літературознавець, виховна робота на уроках літератури цим не
обмежується, і пояснює, що виховна функція літератури здійснюється насамперед
тоді, коли формується вся особистість людини, а не окремі її риси, нехай і дуже
важливі, в процесі чого здійснюється вплив на систему цінностей суб’єкта, якого
під проводом учителя довільно підходить до відповідного мислення і почування
[72]. Такий підхід до виховання відповідає принципам сучасної гуманістичної
психології, яка теж вказує на те, що формуються не окремі риси людини, а вся її
особистість (М. Савчин[192]). Тому можна говорити і про множинний вплив на
читачів усіх функціональних навантажень художнього твору, а не якоїсь однієї
функції.
Стосовно виховного впливу літературного твору, нас цікавить твердження
літературознавців про те, що, спілкуючись із текстом, його автором та
літературними героями, «читач формує етос – власну систему етичних
переконань, поведінкових норм» [208, с. 68], тобто, тих регулятивів діяльності,
що

в

основі

культури

його

особистості,

внаслідок

чого

здійснюється

формувальний вплив мистецтва слова на ціннісно-духовні орієнтири кожної
людини,

визначається

її

рефлексивна

діяльністьособистісного

значення.

Намітилася чітка тенденція вітчизняної педагогічної науки розглядати зміст
виховання «крізь призму цінностей і якостей особистості, що розвиваються і
виявляються в її ставленні до природи, культури, праці, суспільства, держави,
власного «Я» [71, с. 88]. Справа у тому, як доводить А. Єсін[72], що у творі
знаходить своє вираження не лише особистість автора, а й особистість читача.
Виховні результати при цьому прямо залежать від засвоєння учнями літературних
знань та орієнтовних правил їх здобуття, внаслідок чого, власне, й формуються
вміння роботи над текстом твору та його ціннісні оцінки,
особистісний

ефект

спілкування

з

мистецтвом

слова.

При

відбувається
цьому

не

применшується емоційний фактор художнього сприймання, який здійснюється
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завдяки

схвильованому

відчуттю

образних

засобів,

що

забезпечується

сприйняттям естетичних якостей змісту і форми ліричного твору.
Щодо емоційної домінанти художнього твору, літературознавці вживають
поняття пафосу, який пояснюють, що це – «тип емоційного світовідчуття, що
окреслюється у творі й мотивує ідейну визначеність авторського ставлення до
зображуваного,

впливає

на

свідомість

читача,

спонукаючи

його

до

співпереживання авторові твору або його героям» [206, с. 88]. Отже, зважаємо на
те, що саме завдяки пафосу мистецтва слова читач стає небайдужим до художніх
подій, тому здатний усвідомити думку автора і відчути своє ставлення до його
ідеї, відчути свою відповідальність за поведінку літературних героїв. Під час
вивчення кримськотатарської літератури важливо враховувати авторський задум,
настрої творів, почуття героїв, що допомагає розуміти літературні явища й
усвідомлювати себе як громадянина. Тим більше, що історія кримськотатарського
народу має немало сторінок трагічних та елегійних, героїчних і драматичних,
романтичних і сентиментальних тощо, здатних зачепити різні струни душі
учнівської молоді, особливо старшокласників: трагічні сторінки депортації
кримських татар розвриваються поряд із мальовничими картинами кримського
узбережжя та Чорного моря, оазисом у спекотному степу сприймається
Бахчисарай – давня столиця краю.
Зважаючи на проблематику нашого дослідження, зосереджуємо увагу на
вивченні ліричних творів. Саме поезія має у своєму розпорядженні цілий ряд
художніх засобів емоційної виразності, які здійснюють свій вплив на читацькі
почуття. Настрої ліричного героя, його переживання є образним джерелом
почуттів, які мимоволі охоплюють і читача. Тропи й фігури поетичної мови,
ритмомелодика вірша є саме тими виражальними засобами, які доносять ці
почуття до душі сприймачів мистецтва поетичного слова. Цим поезія, на думку
вітчизняних літературознавців, «…різниться від прози з її виразним логічним
компонентом, котрий посилює частку раціональних ознак у романі чи повісті»
[122, с. 56]. У ліричних творах з особливою виразнісю відбувається поетизація
національної ідеї, патріотичних почуттів, самопожертви народних героїв, що
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облагороджує не тільки людство і світ, а й окрему людину, конкретного учня.
Недарма поезія вважається словом особливого естетичного змісту, «…яке
витворює специфічне враження, породжує стан духовного піднесення» [125, с.
Внаслідок

557].

опрацювання

філософських,

культурологічних

та

літературознавчих праць дійшли таких висновків:
 художня література має великий пізнавально-виховний потенціал, а її
виховна функція вважається однією з найважливіших. Духовність розглядається
вченими як літературознавча категорія, основою духовності служить культура
особистості;
 чинниками виховання виступають автор твору з його естетичним
ідеалом і художнім світом, а також його персонажі й сам читач; внаслідок їхньої
взаємодії в учнів формуються знання, правила діяльності й особистісні цінності;
 формування особистості засобами літератури відбувається у процесі
подолання читачем суперечностей у сприйнятті протилежностей, які є або
виражені письменником: між позитивним і негативним у діях персонажів,
конкретним, індивідуальним і загальним, типовим в художньому образі, дійсним і
бажаним у житті й планах кожної людини.

1.2.

Психолого-педагогічні

засади

патріотичного

виховання

старшокласників
Виконання завдань, поставлених у дослідженні, зумовлює застосування
психологічних концепцій виховання учнівської особистості та педагогічних
програм цієї роботи в школі. Оскільки в дисертаційній роботі йде мова про
формування в старшокласників почуття Батьківщини, патріотичних почуттів, то
виникає

потреба

уточнити

насамперед

базові

поняття

виховання

як

формувального процесу, патріотизму як головної цінності громадянської
особистості, почуття як духовного переживання людини. Адже, як зазначає
О. Сухомлинська, «погляди на патріотизм як суспільний і моральний принцип,
його тлумачення та складові істотно різняться залежно від епохи та політикоідеологічних уподобань» [218, с. 10]. Водночас учена вказує, що змістом
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патріотизму завжди була любов до Батьківщини і готовність підпорядкувати їй
свої інтереси, тому більшість вважає патріотизм позитивним почуттям.
Актуальність цього питання аргументується вченими тим, що, на думку
О. Вишневського, «Життя і становище нації значною мірою залежить від
патріотизму її представників, що формується з раннього дитинства шляхом
засвоєння національних вартостей» [45, с. 269]. Цей процес є спочатку стихійним,
пояснює педагог, а потім переростає у свідому любов до Батьківщини. Терміном
«патріот» різні вчені (В. Даль, С. Ожегов, у «Педагогічному словнику», за
Словником іншомовних слів та ін.) позначають спільне поняття любові й
відданості до Батьківщини, чим і будемо керуватися в нашому дослідженні. Зміст
патріотизму, як бачимо, невідривний від поняття Батьківщини, яке пояснюємо як
сукупність матеріальних і духовних цінностей, що охоплюють народ і державу,
територію і суспільство, культуру і побут, звичаї та традиції, минуле, сучасне і
майбутнє.
Отже, патріотизм (від гр. πατριώτης – співвітчизник, πατρίς – Вітчизна)
розуміємо як любов до Батьківщини, відданість своїй Батьківщині, прагнення
служити її інтересам і готовність, аж до самопожертви, на її захист, як базову
духовну категорію людства.
Спираючись на твердження І. Беха про те, що психологічні витоки духовних
цінностей тісно пов’язані з людськими бажаннями, які є справжнім змістом
нашого життя й визначають особистісне ставлення до життєвих явищ, бажання
індивідууму щастя своєму народу та Вітчизні є громадянською характеристикою
його патріотичної якості. Можливість патріотичного виховання зумовлюється
саме тим, що людські цінності, на думку І. Беха, завжди є фактом бажання, а їх
виховання рівнозначне їх переживанню. Тому будь-яке виховання означає
насамперед роботу почуттів,якімають найвищий сенс тоді, коли є не лише
часткою суб’єктного світу особистості, а й спонукають до патріотичної діяльності
(за І. Бехом[24] ). Саме в діяльності культурний рівень людини піднімається до
рівня духовного. Погоджуємося також з О. Вишневським, який переконує, що
«…патріот не обмежується пасивною любов’ю до рідного краю, він активно
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працює для свого народу, його добробуту, розбудови культури і господарства. Він
захищає честь своєї держави, примножує її багатства» [45, с. 269]. Отже,
патріотизм – діяльнісна характеристика особистості, головна мотиваційна основа
її поведінки, що визначається ставленням до Вітчизни та зумовлює завдання
особистісно орієнтованого виховання. Патріотизм, продовжує О. Вишневський,
спочатку є стихійним, а потім переростає у свідому любов до Батьківщини. Тому
вважаємо, що почуття Батьківщини, яке маємо виховувати в школярів, це
головним чином любов до неї.
Орієнтуємося на думку психологів про те, що формування особистості – це
її цілеспрямована зміна [171], яка відбувається внаслідок керівництва її психічним
розвитком (за Г. Костюком[106]). У широкому педагогічному сенсі виховання «є
цілеспрямованою перетворювальною діяльністю», яку здійснює навчальний
заклад, у вузькому – є формуванням в дітей певних якостей, поглядів та
переконань. У будь-якому разі виховання так чи інакше означає цілеспрямований
вплив на особистість з метою формування її характерних властивостей. При
цьому зважаємо на те, що поняття виховання у будь-яку епоху завжди
розглядалося поряд з уявленнями про людину та її місце в суспільстві [167, с. 12].
Сучасна педагогіка також розуміє виховання людини як «усвдомлене і
цілеспрямоване зрощування людини як особистості у відповідності зі специфікою
цілей, соціальних груп і організацій,, в яких воно здійснюється» [71, с. 87],
пов’язує зміст патріотичного виховання з виховним ідеалом [45, с. 14], який у
кожної нації є носієм її духовності.
Патріотизм як продукт виховання, у свою чергу, визначається і як
«моральний принцип діяльного ставлення до свого народу» та Вітчизни, що
«виявляється в готовності служити Батьківщині й захищати її від ворогів» [71, с.
633]. Кожен народ, будь-яка держава завжди дбають про виховання в
підростаючого покоління національної гордості, любові до свого краю та
відповідальності за його долю. У процесі цієї роботи в учнів виникає особлива
форма переживання [92, с. 393] свого ставлення до Вітчизни, що відзначається
відносною сталістю – патріотичне почуття. Звертаємо увагу на те, що І. Бех
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називає патріотизм «почуттям-цінністю», «яке характеризує позитивне ставлення
особистості до народу, Батьківщини, держави та самого себе» [24, с. 2]. Тож у
своїй роботі вживаємо як рівноправні поняття «патріотичні цінності» та
«патріотичні почуття». Ці почуття, за І. Бехом, мають такі складові: любов до
народу, відданість Батьківщині, суспільно значущу цілеспрямованість, моральна
стійкість, готовність до самопожертви, почуття власної гідності.
Особливо нас зацікавили такі положення, які висловлює І. Бех стосовно
патріотизму: любов до Вітчизни виникає тоді, коли особистість долає свою
відчуженість від суспільного життя; допомогти їй у цьому здатні суспільно
значущі проекти; слід залучати учнів до аналізу моральних цінностей, розв’язання
моральних проблем; особлива роль у вихованні належить гуманістичному
діалогу; патріотизм маємо розглядати як розумово-емоційне утворення – не лише
як почуття, а і як значущу цінність у системі духовних орієнтирів суспільства та
окремої людини; патріотичні почуття мають трансформуватися у патріотичні дії.
І. Бех переконує: «Сходження зростаючої особистості до патріотизму як духовної
цінності має відбуватися в процесі відтворення нею власних елементарних діянь,
що є в її досвіді, і усвідомлення їх праобразами надбань розвиненої патріотичної
спрямованості, перетворення на символи найвищих цінностей» [25, с. 5]. Саме у
шкільному курсі літератури, у тому числі й кримськотатарської, старшокласники
мають змогу розв’язувати моральні проблеми, як це робить за своєю системою
вчитель Є. Ільїн, формувати в учнів відповідні думки і почуття спонукати
виявляти свою громадянську позицію, відстоювати свою патріотичну ідею,
реально діяти на благо Вітчизни. В. Сухомлинський також вважав, що патріотизм
– це сплав думки і почуття, бо осягнення Батьківщини відбувається не лише
розумом, а й передусім серцем.
Поняття національного виховання і патріотичного, виховання почуття
Вітчизни – синонімічні, бо спрацьовують на спільну мету – виховання
патріотичних цінностей. Про увагу освітян до національно-патріотичного
виховання учнівської молоді свідчить визначення національного ключовим
принципом шкільної освіти. Вимога «виокремити як один з найголовніших
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напрямів виховної роботи, національно-патріотичне виховання» сформульована і
в Методичних рекомендаціях щодо національно-патріотичного виховання у
загальноосвітніх навчальних закладах. У цьому документі стверджується думка
про необхідність «виховувати в учнівської молоді національну самосвідомість,
налаштованість на осмислення моральних та культурних цінностей, історії,
систему вчинків, які мотивуються любов’ю, вірою, волею, усвідомленням
відповідальності» [136, с. 7]. Хоча в цих рекомендаціях мова йде про виховання
української національної свідомості, сказане вповні стосується і проблематики
патріотизму кримськотатарської молоді, яка також має керуватися в житті
почуттям Батьківщини.
Отже, патріотичне виховання в дослідженні розглядаємо як патріотично
цілеспрямований процес розвитку національно свідомого й відповідального та
діяльнісного ставлення особистості до Батьківщини. Патріотично вихована
людина (за І. Бехом)

усвідомлює основні патріотичні цінності: позитивне

ставлення до народу, Батьківщини, держави та самого себе. Вважаємо, що
виховання почуття Батьківщини в учнів під час вивчення кримськотатарської
літератури буде успішним саме в тих школах, де навчання проводиться
кримськотатарською мовою; патріотичне виховання старшокласників має стати
ключовим принципом не лише літературної, а й усієї шкільної освіти, що є
запорукою невмирущості етносу, збереження його територіальної цілісності й
духовних багатств.
Виховна спрямованість літературних творів пояснюється особистісним
характером художнього сприйняття, що зумовлюється силою впливу образу,
особливо персонажа, який подає читачам приклад для наслідування, внаслідок
чого відбувається зв’язок думок і почуттів, виражених у художньому образі, з
духовним світом людини, яка сприймає художній твір. Цей процес має
філософське обґрунтування, оскільки емоції й мислення мають одні витоки й
тісно переплітаються між собою, готуючи людину до поведінки, адекватної
інформації, що надходить [68, с. 37-38]. У процесі спілкування між людьми та з
мистецтвом відбувається наближення їхніх різних почувань і думок на тій
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підставі, що переважна більшість прагне до миру і добра, любові та добробуту,
тих загальних цінностей, що об’єднують людей і народи.
У міру дорослішання юнаків і дівчат, вказує Л. Столович, ідеал людського
життя в них стає все більш узагальненим, що також є сприятливим фактором для
його популярності. Виховання в контексті педагогічного процесу, – на думку
філософів, – забезпечує передачу, засвоєння, усвідомлення, сприйняття досвіду як
синтетичної категорії, що інтегрує в собі життєвий, соціокультурний досвід та
досвід конкретного індивіда – центрального компонента в цій низці, оскільки є
провідником засвоєння і розвитку досвіду до вищих рівнів досконалості [214, с.
321].
Особливого

значення

для

патріотичного

виховання

молоді

має

етнонаціональний досвід і народний ідеал, тобто особливе уявлення про те, якою
має бути людина (Г. Ващенко[42], О. Вишневський[42], К. Ушинський[231]). Це
уявлення, пояснює О. Вишневський, «…народ втілює у своїй пісні, літературі,
казках і переказах, у своїй народній педагогіці» [45, с. 275], що актуально у
контексті нашого дослідження стосовно патріотичного виховання школярів
засобами кримськотатарської літератури, бо його розвивають у своїй творчості й
письменники.
Концептуальне значення у дослідженні має теорія психічного розвитку
особистості у навчально-виховному процесі школи, запропонована Г. Костюком,
зокрема твердження того, що основну форму впливу суспільного середовища на
психічний розвиток дитини становить виховання [106, с. 124]. На основі цього
висновку підкреслюємо необхідність виховуючого впливу на особистість та
пошук його ефективних засобів. Положення Г. Костюка про те, що «Розвиток
самого життя і діяльності дитини в його конкретних виховних, суспільних умовах
породжує нові форми її свідомості» [106, с. 130] спрямовує увагу на створення
таких виховних ситуацій, які навіюють вихованцям відповідні почуття, у нашому
дослідженні – почуття любові до Батьківщини та гордості за неї. До того ж, як
вважає психолог, розвиток особистості відбувається в процесі виховання і не
зводиться до її органічного дозрівання. Подібне спостерігається і в процесі
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навчання, що, за Л. Виготським [46], веде за собою розвиток особистості, а не
навпаки. Хоча зв’язок виховання з розвитком особистості складніший від
навчально-розвивального, наведена подібність процесів навчання і виховання та
їх наслідків вказує на цілісність педагогічного процесу загалом і служить основою
для єдиного навчально-виховного процесу в школі. Саме тому так важливо
спрямувати педагогічні зусилля на патріотичне виховання учнівської молоді
кримськотатарського народу, що є запорукою збереження і примноження
духовного багатства цього нечисленного і багатостраждального народу. На такій
основі встановлюється зв’язок між попередніми і наступними поколіннями, між
розвитком усього суспільства й окремого індивіда (за Г. Костюком[106]).
Отже, формування в старшокласників почуття Батьківщини є могутнім
мотиваційним чинником виховного процесу, а кримськотатарська література
силою художніх образів примножує формувальний результат. При цьому
навчання в шкільному курсі кримськотатарської літератури розглядається нами
як шлях виховання в учнів національних інтересів, гордості за свій народ, любові
до Вітчизни. Положення Г. Костюка про те, що «…успіх виховного керування
залежить від його наукової обґрунтованості, правильності його побудування і
здійснювання, зокрема від того, в якій мірі воно погоджується з природою самої
дитини, з її психічним розвитком» [106, с. 133] вказує на актуальність
проблематики нашого дослідження і спрямовує на створення оптимальної моделі
патріотичного

виховання

старшокласників

у

процесі

вивчення

кримськотатарської літератури.
У формувальному процесі опорною є структура якостей особистості, які
складають предмет виховання, що вказує на основні проблеми, які треба
розв’язати під час вивчення кримськотатарської літератури з конкретною
виховною метою: а) знання; б) мотиви і в) способи дій (за г. Костюком[106] ).
Отже, в процесі виховуючого навчання потрібно забезпечити зацікавлене
засвоєння учнями відповідних (літературних) знань і способів (умінь) розумових
дій, які при цьому виконуються. Ця структура якостей особистості відповідає, як
уже говорилося вище, створеній українськими вченими моделі культури, яка
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також складається з відповідних трьох компонентів: знань, ціннісних орієнтацій
та регулятивів діяльності [174 с.]. В такому разі виховання почуття Вітчизни в
старшокласників

на

прикладі

творів

кримськотатарської

літератури

здійснюватиметься з опорою на знання про той чи інший персонаж, його
характер, мотиви поведінки та ідейне навантаження, у процесі аналізу образу
літературного героя в учнів виробляється ставлення до нього і формується
відповідний погляд на патріотичні цінності, одночасно закріплюються певні
розумові дії.
Л. Бондар свідчить, що В. Сухомлинський також визначав три складові
громадянської особистості: знання, переживання та вчинки [33, с. 365], які
узгоджуються з основними проблемами реалізації процесу виховання особистості,
що їх назвав і Г. Костюк. Оскільки йшлося про громадянське виховання школярів,
то ідеї В. Сухомлинського стосовно структури

цього процесу корисні й для

організації патріотичного виховання у кримськотатарській школі. Таким чином,
патріотичні почуття, що виховуються в процесі роботи читачів над художнім
твором, органічно поєднуються зі знаннями про це мистецьке явище, його
образну систему тощо, стають особистісним надбанням учнів, є важливим кроком
до

свідомої поведінки,

спонукають

до

цілісного

культурного

розвитку

особистості. Наявність певних елементів структури будь-якого поняття, у тому
числі й абстрактного, яким є поняття якості особистості, зумовлює відповідні цій
структурі способи діяльності, спрямованої на засвоєння цього поняття (за Г.
Костюком [106]). Це означає, що у виховному процесі з учнями можна діяти
також структуровано, послідовно і впорядковано, тому досить успішно, тобто
здійснювати виховання на науковій – психологічній основі.
Як переконують педагоги (І. Лернер, В. Паламарчук [165]), спираючись на
структурований склад засвоюваних понять, можна визначити ключові проблеми
на шляху до опанування цих понять, а також уміння (регулятиви діяльності), які
слід виробити в учнів з метою виховання в них певних якостей. Ефективним
засобом при цьому виступають навчально-виховні завдання, які розробляються
вчителем для організації та проведення роботи учнів над твором. Структура цих
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завдань має відповідати внутрішній будові виучуваних понять і забезпечувати
сформованість у школярів відповідних умінь. Це можуть бути, наприклад,
завдання на відтворення зовнішності персонажа та його характеристику на основі
портретних деталей (за А. Ситченком[202]). На допомогу учням у їх виконанні
можуть надаватися вужчі або ширші орієнтовні основи розумових дій, що
передбачає етапний характер засвоєння знань, умінь тощо. Мова йде про
можливість надання учням правил-орієнтирів (визначення В. Паламарчук – А.А.),
за якими мають відбуватися певні розумові дії, що внаслідок неодноразового
вправляння переходять у внутрішній план і стають особистісним надбанням
суб’єкта (П. Гальперін[54], І. Якиманська[183]).
Отже, оскільки текст літературного твору являє собою впорядковану
структуру, то і розгляд його має відбуватися у певному порядку, що
регламентується системою навчально-виховних завдань і запитань до учнів за
змістом і формою твору.
Успішний результат виховної роботи обумовлюється

включенням усіх

ланок педагогічного процесу, до яких зараховуються зміст, методи і форми
діяльності, її етапи й умови успішного проведення, результати та їх корекція, усе
те, що складає поняття структури навчально-виховного процесу і скеровує на
проектування змісту і форми майбутньої педагогічної роботи, її проведення та
оцінювання. При цьому спираємося на пояснення, яке дає Г. Костюк вихованню:
проектуваня – це поступове становлення якостей майбутньої особистості й
керування здійсненням накреслених проектів [106, с. 380]. У цій роботі, як
застерігає О. Вишневський, важливо підняти учня до статусу суб’єкта, «того, хто
сам сприймає виклики життя, сам шукає шляхів адаптації до них, сам долає свої
проблеми і сам оцінює наслідки своїх дій»[45, с. 14]. Мова йде про вільне
виховання, що, як і вільне навчання, пов’язуємо з новою філософією педагогічної
дії (за І. Зязюном). Людина як предмет виховання має діяти не з примусу, а за
переконаннями, які мають формуватися у багаторівневому процесі становлення
особистості.
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Особлива роль у вихованні патріотизму, підкреслює О. Сухомлинська,
«…належить учителеві, вихователеві, педагогу, який має підтримувати й
розвивати в дітях виключно педагогічними засобами цінності батьківщини,
рідного слова, культу батька й матері, родини й роду разом з цінностями
толерантності,

порозуміння,

солідарності,

захисту

групових

інтересів,

рівноправності й рівноцінності усіх через відповідну мотивацію» [218, с. 14 ].
Підхід до здійснення патріотичного виховання, висловлений вченою, має
методологічне значення для організації та проведення виховної роботи у
кримськотатарській школі, зокрема в шкільному курсі рідної літератури, засобами
якої в учнів виховуються світоглядні переконання і кращі почуття у світлі
авторського ідеалу та народних цінностей, на основі цілеспрямованої педагогічної
дії, яка формується в умовах модельованого навчання і виховання. Психологічні
ідеї моделювання виховного процесу втілюють педагоги, пропонуючи проекти
виховного процесу, зважаючи на те, що «…основний зміст проектування, – як
пише О. Коберник, – полягає у визначенні сукупності засобів, що дозволяють
розв’язати наявні завдання та проблеми, досягти поставлених цілей» [99, с. 34].
Доцільність проектування майбутньої педагогічної діяльності обумовлюється
тим,

що

вихователь

має

можливість

заздалегідь

продумати

складові

передбаченого виховного процесу, всі умови його проведення, уникаючи проб і
помилок ще на етапі планування певної діяльності.
Зважаючи

на

необхідність

наукового

обґрунтування

організації та

проведення виховної роботи, звертаємо увагу на те, що проектування виховного
процесу, як підкреслює О. Коберник, є «однією з головних сфер поєднання теорії і
практики», і створення психолого-педагогічного проекту виховного процесу як
загального задуму наступної спільної діяльності вчителя й учнів, найбільш
наближеного до реальної педагогічної дійсності, дає можливість перетворити
його із маловпорядкованої сукупності дій учителів на цілісну педагогічну
взаємодію.
Досліджуючи

питання

патріотичного

виховання

учнів

на

уроках

кримськотатарської літератури, зважаємо насамперед на зміст творів, які
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складають основу шкільного предметного курсу. Художні події й образи
здійснюють безпосередній вплив на читачів, які зацікавлено стежать за
поведінкою персонажів. Відтворюючи в уяві картини, змальовані письменником,
читачі переймаються почуттями, які передає майстер слова. У цьому процесі
сприймання твору треба враховувати три стадії, які визначає О. Никифорова [154,
с. 9-11 в такій послідовності: емоційне споглядання художніх картин та їх
відтворення – осмислення змісту зображеного – усвідомлення значення твору та
засвоєння його ціннісного смислу і відповідних почуттів. Отже, тільки
відтворивши в

уяві художню картину,

можна

усвідомити

її смислове

навантаження і роль у тексті, а також відчути на собі авторський настрій.
Отже, зміст художнього твору – це першооснова його виховного
потенціалу.

Водночас

учені

(О.

Коберник[99],

В.

Сєріков[200],

О.

Сухомлинська[217]) вказують, що успішне виховання забезпечують на лише зміст
навчального курсу, а й такі чинники, як особистість вихователя, організація
навчального-виховного процесу, стиль взаємин педагога з учнями. Винятково
важливим є організаційний чинник, причому, В. Сєріков підкреслює необхідність
створення та реалізації процесуально-технологічного забезпечення цього процесу
[200, с. 134], що відповідає вимогам проектованого навчання і виховання.
Ефективними

особистісно-розвивальними

засобами

вчені

називають

ключові ланки технологізованого педагогічного процесу: пропоновані учням
задачі життєвого змісту й проблемні ситуації, що стимулюють самостійне
мислення і почування, збагачують учнівський досвід інтерпретаційної роботи над
текстом і формують знання про твір, ставлення до прочитаного та способи дії над
текстом, що має формувальний вплив і на їх особистість. Про задачу, яку мають
розв’язати учні, говорить також І. Бех. Виховне значення задачі він пояснює її
соціально-моральним

змістом,

спрямованим

на

розвиток

у

вихованця

особистісних цінностей [23, с. 120], якими можуть бути і патріотичні почуття.
Задача, складена за змістом виучуваного твору в шкільному курсі літератури є
літературною задачею, яка в такому разі має навчально-виховне значення, бо в її
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основі, як пояснює А. Ситченко, не лише логічне, а й моральне протиріччя [204, c.
132].
Чим більше літературних задач розв’язуватимуть учні на уроках літератури,
чим різноманітнішими будуть проблемні ситуації під час вивчення художнього
твору, тим повнішим буде розвиток в учнів знань, умінь, емоційних ставлень,
глибоких почуттів та інших особистісних якостей, що в онсові компетентнісного
навчання. І. Якиманська називає ці якості учнів їхнім суб’єктним досвідом, в
якому таким чином «представлені і предметні, і духовні смисли, що мають
значення для розвитку особистості» [252, с. 33].
У побудові методики патріотичного виховання

школярів засобами

кримськотатарської літератури спираємося на рекомендації І. Якиманської щодо
застосування технологізованого особистісно-орієнтованого освітнього процесу,
який передбачає спеціальне конструювання навчального тексту, дидактичного
матеріалу, методичних рекомендацій до його використання, типів навчального
діалогу, форм контролю за особистісним розвитком учня.
Отже, за проектоване виховання учнів висловлюються як психологи, так і
педагоги й методисти, що робить модельований метод навчання і виховання
актуальним у сфері літературної освіти. У цьому зв’язку звертаємо уавагу на
систему Є. Ільїна, яка забезпечує єдність навчання і виховання на уроках
літератури, його особистісну зорієнтованість, діалогізм, проблемність і творчість,
що

забезпечують

гуманізацію

та

демократизацію

літературної

освіти,

ефективність класно-урочної системи підвищується при цьому за рахунок її полі
структурності, що досягається застосуванням групових, у тому числі малих, та
індивідуальних форм роботи, передбачає партнерську взаємодію вчителя й учнів.
Ядром системи Є. Ільїна, – підкреслює Г. Селевко[197] , – є «житейський»
зміст творів, що має «зачіпати за живе» учнів, особливо старшокласників, яких
цікавлять моральні проблеми та уроки життя. Учитель намагається ставити
питання до учнів так, щоб вони були особистісно значущими, хвилювали
безпосередньо учнів саме «цього класу» та вимагали водночас уважного
прочитання твору, що вивчається. Тоді можна сподіватися на зацікавлене
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обговорення прочитаного твору в класі й розраховувати на його глибоке
засвоєння учнями. До характеристик системи Є. Ільїна слід додати, що вона
належить до вербальних інформаційних технологій і не вичерпує інших – ігрових,
інтерактивних, інтерсуб’єктних, машинних (комп’ютерних) тощо. Але всіх їх
об’єднує спільне – вони є засобом і формою технологізованого навчання, яке
цілком доречно застосовувати і на уроках кримськотатарської літератури.
У контексті нашого дослідження зважаємо також на структуроване поняття
патріотизму, пояснення якому дають сучасні вчені, виділяючи три різновиди
патріотизму:
 етнічний патріотизм, що ґрунтується на почутті власної причетності до
свого етносу, його мови, культури й історії;
 територіальний патріотизм, що ідентифікує себе з певною місцевістю й
кліматом;
 державний

патріотизм

як

головна

умова

виховання

в

дітях

громадянського світогляду [71, с. 634].
Стосовно виховання в учнів почуття Батьківщини в шкільному курсі
кримськотатарської

літератури

актуалізуються

всі

три

складові

поняття

патріотизму, причому, особливої ваги набирає етнічний фактор, який значною
мірою реалізується зусиллями етнопедагогіки. Орієнтуючись на різновиди
патріотизму, погоджуємося з О. Вишневським, який визначає такі етапи
становлення

національно-патріотичної

територіального

самоусвідомлення;

свідомості:
2)

1)

раннього

етнічно-

національно-політичного

самоусвідомлення та 3) державницько-патріотичного усвідомлення [43, с. 269274]. На першому з них мова йде про «усвідомлення етнічної приналежності
дитини» на ґрунті рідної мови й народної культури, у зв’язках з певною
територією; на другому – відбувається загальна соціалізація, вже характерна для
підлітків та юнацтва, що «передбачає усвідомлення свого «Я» як частки
суспільного організму» й засвідчує громадянську свідомість та активність
шкільної

молоді;

етап

державницько-патріотичної

характеризується любов’ю та повагою до Вітчизни.

самосвідомості
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Таким

чином,

національно

свідомий

і

патріотично

налаштований

представник кримськотатарського народу, наприклад, може ідентифікувати себе і
сприйматися як такий на трьох рівнях: а) як людина – частка свого етносу; б) за
причетністю до своєї нації та готовністю розділити з нею свою долю; в) як
громадянин своєї держави. Припускаємо, що в одному і тому ж колективі, певній
спільноті можуть бути люди як із різним уявленням про патріотизм, та і з
неоднаковими почуттями до своєї країни. Завдання у тому й полягає, щоб за
допомогою художнього слова розвивати в школярів патріотичні почуття й
переконання, формувати в певному середовищі класу, школи, населеного пункту
тощо спільні патріотичні цінності. Сила мистецтва у тому й полягає, що воно діє
не на окрему людську якість, а на всю особистість. Це положення узгоджується з
позицією психологів і педагогів, які «розглядають людину не як суму окремих
елементів – рефлексів, пізнавальних процесів, інстинктів тощо, а як цілісність»
[192, с. 56]. Процес виховання в учнів патріотичних почуттів охоплює в такому
разі всю палітру почуттів суб’єкта, передбачає відповідний духовний світ
особистості як підставу до відповідної діяльності. Вищими вважаються естетичні
почуття, на основі яких, – переконує С. Карпенчук, – «формуються патріотизм,
радість праці, совість і сором, співчуття, співпереживання тощо» [92, с. 321]. Усі
ці почуття формуються ще із раннього дитинства в системі родинного виховання.
Сказане стосується і поняття етнічного патріотизму, що, як уже говорилося вище,
ґрунтується на почутті власної причетності до свого етносу, його мови, культури
й історії. О. Вишневський висловився про це так: «національне в людині є
виразником родо-видових ознак народу, його архетипу. Воно має і генетичну, і
культурну основу» [45, с. 14], тому передбачає розвиток природного потенціалу
особистості й нації та зовнішні впливи на цей процес, у тому числі – й суто
педагогічні. Отже, національну свідомість учнів можна і треба формувати, і
художня література, зважаючи на її специфіку, має бути у цій педагогічній справі
на першому місці.
Поняття етнічного патріотизму пов’язується в педагогічній літературі з
етнопедагогікою. При цьому метою кримськотатарської педагогіки визначається
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«…відтворення і розвиток національного типу особистості зі світоглядом, що
відповідає сучасним соціальним вимогам; виховання громадянина країни і світу з
характеристиками кримськотатарського менталітету» [239, с. 12-13].
Зважаючи на основні функції етнопедагогіки, а саме: а) дослідження
специфіки національного характеру кримських татар; б) засвоєння педагогічної
спадщини народу в педагогічною наукою; в) висвітлення механізмів проникнення
народних педагогічних традицій у духовне життя сучасного суспільства; д)
розкриття

особливостей

М. Хайруддіновим),
цінностей

під

час

виховної

практики

уявляємо виховання
вивчення

кримських

татар

(за

в старшокласників патріотичних

кримськотатарської

літератури

на

міцній

народовідповідній основі. Власне, для цього й розвивається такий напрям
педагогічної науки, як етнопедагогіка, що досліджує народний досвід навчання і
виховання особистості. Саме на цьому досвіді розвивається кримськотатарська
школа, а в ній – і рідна література та національна самосвідомість учнів.
Основні положення етнопедагогіки кримськотатарського народу цілком
узгоджуються з ідеями В. Сухомлинського стосовно єдності сімейного, шкільного
та місцевого виховання, яке веде людину до горизонтів країни, Батьківщини в
цілому [220, с. 559]. Вивчення рідної літератури має сприяти виконанню цього
завдання і на засадах етнопедагогіки, і на державному рівні. Особливе значення
має ця робота в старшій школі, адже рання юність, як підкреслює І. Бех – це
«період громадянського становлення людини, її соціального самовизначення,
активного включення в громадське життя, формування духовних якостей
особистості» [24, с. 75], які мають засвоїти старшокласники, залишаючи школу.
Психологи зазначають: «В ієрархії виховання цінностей на перше місце сьогодні
правомірно поставити ті цінності, в основі яких лежить ідея приналежності до
народу, до нації (спільність мови, мислення, географічних умов, релігійних
вірувань, традицій, звичаїв, освіти, мистецтва, літератури тощо). Саме на цих
цінностях формуються такі складові громадянськості, як любов до Батьківщини,
доброчинність, працелюбність, любов до ближнього» [42, с. 349]. Мова йде
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передусім про національні цінності й патріотичні почуття, що складають
духовний стрижень особистості.
Під час розробки методики патріотичного виховання значна увага вчених і
практиків приділяється методам цієї роботи в школі, що розглядаються С.
Карпенчук як «сукупність найзагальніших способів розв’язання виховних
завдань». Особливістю методів виховання вона вважає те, що це – загальні
методи, тоді як методи навчання – більш конкретні. Всезагальний характер
методів виховання пояснюється тим, що виховує все, що оточує людину, і всі, хто
є поряд.
Інтерес для нас представляють чотири групи методів виховання, які
визначає С. Карпенчук, а саме:
 методи впливу на свідому та підсвідому сфери школярів (бесіда, лекція,
методи дискусійного характеру, переконання, сугестивні методи впливу, метод
прикладу тощо);
 методи організації діяльності, спілкування та формування

досвіду

суспільної поведінки (привчання, тренування, педагогічна вимога, проективні
методи, ситуативні тощо);
 засоби стимулювання діяльності школярів та позитивного досвіду
суспільної поведінки;
 методи самовиховання (самопізнання, самоставлення, саморегуляція та
самореалізація) [92, с. 436]. Інтерес до цієї класифікації методів викликають
словесні способи роботи інтерактивного характеру та особистісного значення.
Зацікавлення

викликає

також

класифікація

методів

виховання,

запропонована О. Вишневським. Учений виділяє такі з них: а) навчання
цінностей, б) переорієнтації зусиль виховання; в) приучування; г) переконування
та сугестії; д) схвалення та осудження [45, С. 488-500].
Ідея методу навчання цінностей передбачає послідовне усвідомлення
певних цінностей, у тому числі патріотичних, спочатку в родинному колі, потім –
у школі, далі – в трудовому колективі тощо. Мова йде про елементарне
роз’яснення цінностей, інформування про морально-етичні вартості й норми
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поведінки. Школу О. Вишневський розглядає як форму системного вивчення
вартостей. Тому шкільне навчання літератури своїм змістом є основою
системного розвитку в учнів патріотичних почуттів і переконань. Цікавим для нас
є і метод переорієнтації зусиль вихованця, за допомогою якого можна увагу учнів
переключити з вузькоегоїстичних інтересів до суспільно вартісних думок і справ,
у чому суттєво допоможуть літературні дискусії. Що стосується методу
приучування, то він у старшій школі не такий актуальний, як у початковій,
наприклад, бо спрямований на вироблення конкретних правил поведінки, як-от:
поводитися за столом, мити руки перед їдою та ін., тобто, мова йде про «вправи у
правильному вчинку» [45, с. 495]. Переконування як метод означає діалогічну
взаємодію вихователя й вихованця: перший передає дітям певні ідеї, моральні
правила і поняття та переконує в їх цінності. Одним із прийомів реалізації
переконувань є сугестія (навіювання), коли до ідейних переконань, що їх учитель
намагається викликати у вихованців, додаються почуття, що збуджують уяву,
спонукають до активної діяльності. Сугестійний ефект мають, підкреслимо, і
художні твори, особливо ліричні, що варто використати під час виховання в дітей
почуття Батьківщини на прикладі кримськотатарської поезії. Важливе значення у
виховній справі відіграють оцінні методи – схвалення та осудження, педагогічний
інструмент, що дає можливість заохотити вихованця й тим самим сприяти
закріпленню позитивної поведінки, і, навпаки, покарати за несумлінність або
негативний прояв поведінки.
З усіх перелічених методів виховання, запропонованих О. Вишневським,
отже, для нас найбільш прийнятний метод системного навчання цінностей у
процесі вивчення художньої літератури. Основними прийомами методу навчання
цінностей педагог називає такі: первинне засвоєння інформації, пояснення і
керована дискусія, рольова гра, принагідне навчання цінностей, особливо цікаве у
шкільному курсі літератури, коли

цінності «подаються дітям не в «чистому

вигляді», а в контексті змісту навчальних предметів» [45, с. 491]. Перелічені
групи методів виховання цілком придатні для роботи зі старшокласниками в
шкільному курсі кримськотатарської літератури, а їх структурування забезпечує
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систематизацію

навчальної

роботи,

надавши

їй

цілеспрямованості

та

впорядкованості.
Зважаючи на особистісний характер засвоєння художнього твору, уроку
літератури завжди притаманна не лише навчальна, а й предметно-виховна мета.
Таким чином, урок літератури визначаємо як організаційну одиницю навчальновиховного процесу, завданням якої є реалізація навчальної та виховної мети.
Виховний аспект уроку, – пояснює С. Карпенчук, – реалізується у «контексті
всього навчального процесу», тобто супроводжує навчання «під час усього його
перебігу» [92, с. 537]. Наприклад, патріотичне виховання старшокласників під час
вивчення кримськотатарської літератури здійснюється на всіх етапах роботи над
твором: під час вивчення біографії письменника та життєвої основи твору, на
етапі первинного читання тексту, під час аналізу твору та підсумкової роботи над
прочитаним, які можуть поширюватися на цілий урок, залежно від змісту
дидактичної мети. Виховує сам зміст художнього твору, і вчитель лише
спрямовує і підсилює за допомогою системи педагогічних засобів (методів і
форм) вплив літературного змісту і форми твору на свідомість та емоційноестетичну сферу школярів.
Саме зважаючи на мету уроку, можна надати йому чіткої виховної
спрямованості, акцентуючи на життєвих смислах твору, що вивчається.
Орієнтуючись

на

«…цілі

освіти

як

основоположні

щодо

реалізації

загальноосвітньої мети», С. Карпенчук звертає увагу на сформульовані вченими
три загальних «цілі» навчання і виховання: 1) створення умов для оволодіння
тими, хто навчається, істинно людською діяльністю (включення людини у процес
суспільно-корисної праці у відповідності з її інтересами та здібностями); 2)
загальна підготовка учнів до практичної діяльності, спрямована на оволодіння
ними тими її формами, що дозволяють людині пізнавати, перетворювати природу,
суспільство і культуру; 3) формування в учнів наукових переконань і цілісного
сприйняття світу [92, с. 473-474]. Така характеристика цілей навчання і виховання
відповідає складовим педагогічного процесу, спрямованого на засвоєнння учнями
предметних знань, способів діяльності та осмислення її наслідків для себе.
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Виховні цілі, яких треба досягати на уроках літератури в старшій школі,
цілком узгоджуються із результатами психологічних досліджень українських
учених стосовно особистісних ознак старшокласників, для яких характерна,
психологічна готовність до самовизначення, що засвідчує їхню певну особистісну
зрілість і можливість подальшого зростання [45, с. 206]. Ключовими словами, які
виражають особистісні пошуки юнацтва, психологи називають такі: «життєвий
план», «ким бути», «яким бути», тобто ті поняття, які пов’язуються з розвитком
людини та її соціальним інтелектом, стосуються вихованості людини, яка
усвідомлює свою відповідальність у соціумі. Отже, головною ознакою цього
періоду, на думку вчених, є потреба юнаків і дівчат зайняти внутрішню позицію
дорослої людини, вибрати професію, усвідомити себе членом суспільства,
виробити світогляд, вибрати свій життєвий шлях [45, с. 211].
На думку психологів

(Б. С. Волкова[48], О. В. Скрипченко), юнацтво –

досить відповідальний етап розвитку в житті старшокласника.

Відбуваються

істотні зміни особистості: завершується фізичне дозрівання, психологічне та
соціальне становлення, зростає самосвідомість, формується світогляд; юнаки й
дівчата замислюються про вибір професії та початк «дорослого» життя.
У цьому віці виникають і значні труднощі, пов’язані з високим навчальним
навантаженням та емоційною напругою. Враховуємо те, що психологія
старшокласників досить суперечлива: з одного боку – відбувається становлення
розумово-моральної сфери молоді, з іншого – помітні тенденції негативізму,
навіть нехтування прийнятими моральними нормами. Звідси виникають завищені
вимоги таких учнів до оточуючих і недостає самокритики.
Зважаючи на вікові особливості старшокласників, акцентуємо на таких,
зокрема напрямах виховної роботи з ними:
 надання допомоги у формуванні світогляду та життєвої позиції,
орієнтованої на чесність, працьовитість, самостійність, толерантність;
 подальше формування поведінки учня через усвідомлення ним мотивів
своєї поведінки і ставлення до Батьківщини.
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Маємо на увазі й те, що на практиці у старших класах домінує засвоєння
знань, а виховання дещо відстає. Якщо ж пріоритет віддавати вихованню, тобто
цілісному розвитку особистості, тоді швидшими темпами йде і навчання,
відбувається інтенсивний розумовий розвиток учнів, особистісні риси яких
стають основою для вдосконалення характеру в усіх видах діяльності, у тому
числі й навчальній. Інтелектуальні зусилля читачів-учнів дають їм можливість
визначити і засвоїти як знання, так і правила їх здобуття, а також норми поведінки
суб’єкта в соціумі й головні сенси вираженого автором у творі. Мова йде про
«бачення» у тексті за конкретними образами їхнього загального смислового
значення. У дослідженні враховуємо досвід вивчення читацького сприймання
художніх творів та процесу утворення в старшокласників образних і понятійних
узагальнень, проаналізований Н. Молдавською, яка дійшла висновку, що основна
особливість художньої думки – це здатність робити на основі прочитаного твору
широкі висновки – узагальнення [142, с. 28]. Сприймаючи окремі художні
картини, образи-персонажі, проникливий читач помічає в них головне, може
пов’язати їх в уяві зі схожими картинами й характерами з інших творів, на основі
чого постають так звані образні узагальнення – усвідомлення типових рис у
зображеному письменником характері. Наприклад, на основі вивчення віршів І.
Асаніна

«Моя

клятва»,

С.

Єміна

«Горішник»,

Ч.

Алі

«Біда»

в

одинадцятикласників виникає в учві збірний образ горя вигнаного народу і
формується загальне поняття про депортацію кримськотатарського народу як
трагічну сторінку його історії, яку не можна забути.
На основі образних узагальнень у читачів утворюються понятійні
узагальнення – з окремих схожих понять про любов, вірність, громадянськість
тощо виникає (на основі внутрішньої схожості ситуацій – Н. Молдавська[142])
розуміння спільного для них ключового поняття патріотизму. Тому так важливо
під час вивчення літератури проводити смислові зв’язки між прочитаним раніше і
виучуваним, між художньою правдою, зображеною у творі, й життєвими
реаліями.
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Проведений аналіз психолого-педагогічної літератури дав змогу прийти до
висновку, що почуття Батьківщини – це складна інтегрована якість людини, що
включає

емоційно-чуттєвий,

інтелектуальний,

вольовий

та

діяльнісний

компоненти. Зміст патріотичного виховання охоплює комплекс знань про
Батьківщину, почуттів любові до неї та вміння виконувати відповідну практичну
діяльність на її благо. Виховний патріотичний процес передбачає цілеспрямоване
формування особистості й усвідомлення старшокласниками національної ідеї,
означає

передачу

молодому

поколінню

соціально-культурного

досвіду,

національної ментальності, світогляду та громадянських якостей, що в основі
духовного світу розвинутої особистості, як визначено у Концепції національного
виховання.
Важливим чинником патріотичного виховання кримськотатарської молоді є
фахово-особистісна готовність учителів до цієї роботи в школі. На початку
століття (2007 р.) уперше здійснено «комплексний історико-педагогічний аналіз
підготовки вчителів для кримськотатарської національної школи як соціальноісторичного явища, що сприяло не лише професійній підготовці педагогічних
кадрів, а й інтелектуально-духовному відродженню народу» [20, с. 4], – зазначає
Е. Бекірова. Національно-патріотичне виховання молоді перебуває в залежності
від збереження, як висловилася вчена, «національного компоненту в процесі
підготовки національних педагогічних кадрів» [там же, с. 16], що сприяє
осмисленню суб’єктами навчально-виховного процесу національних вартостей.
Нажаль, як слушно зауважує Н. Сейтягяєв [196], непроста історична доля
кримськотатарського народу в XIX-XX ст. і зміни графіки писемності
кримськотатарської мови, які були здійснені кілька разів за короткий проміжок
часу в 1920-1940-х рр., призвели до того, що значна кількість пам'яток
національної літератури й досі не введені в науковий обіг і недоступні для
вивчення в школі.
Отже, з-поміж психолого-педагогічних засад патріотичного виховання
кримськотатарської молоді виокремлюємо:
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 виховання – це системна зміна особистості з метою її цілеспрямованого
формування;
 патріотичне виховання передбачає формування почуттів любові й
відданості Батьківщині, готовності діяти на її благо;
 художня

література

служить

важливим

засобом

особистісного

формування учнів, національно-патріотичне виховання – головний напрям
виховної роботи з молоддю;
 важливою умовою національно-патріотичного виховання є навчання у
школі рідною мовою і вивчення літератури свого народу;
 основними складовими частинами виховання є відповідні знання;
мотиви діяльності та способи дій, що співвідносно з моделлю культури
особистості;
 успішне виховання досягається на основі проектованого навчання й
залежить від особистісно-фахової готовності вчителів до цієї роботи.
1.3. Проблема виховання патріотичних почуттів учнів у методиці
навчання літератури
Створення

експериментальної

методичної

системи

виховання

в

старшокласників почуття Батьківщини засобами кримськотатарської літератури
передбачає розгляд методичних концепцій, які можуть бути застосовані в цьому
процесі для його побудови й ефективності. При цьому зважаємо на те, що
складність вивчення кримськотатарської літератури полягає, по-перше, у тому,
що для цього недостатній науковий методичний досвід, по-друге, завдання
літературної освіти кримськотатарської шкільної молоді в значній мірі
визначаються своєрідністю суспільно-культурних умов проживання цього етносу
в Криму. Зростає інтерес до багатьох втрачених духовних цінностей, руйнуються
усталені стереотипи в оцінці художніх, у тому числі – літературних, явищ, а
також педагогічних поглядів на освітньо-виховний процес та його мету, зміст,
форми, умови та результати. З метою побудови теоретично обґрунтованої системи
патріотичного виховання старшокласників під час вивчення кримськотатарської
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літератури розглянемо відповідні досягнення методичної науки, яка є певною
проекцією педагогіки у предметному аспекті.
Питання навчання і виховання на уроках літератури тісно переплетені,
зважаючи передусім на специфіку мистецтва слова. Змістовий компонент будьякого

художнього

твору

своїм

ідейним

спрямуванням

та

проблемним

наповненням так чи інакше здійснює світоглядний вплив на особистість читача,
що вже має виховне значення. Образне оформлення твору, в свою чергу, служить
чуттєвим провідником авторських смислів, адресованих читачам. Відбувається
особистісне сприйняття твору, що робить емоційно- розумовий потенціал
особистісним надбанням читачів. Цей процес О. Богданова характеризує так:
«Ідеї, почуття, образи чужого життя проектуються і на власну долю, читач
починає відчувати себе свідком і учасником подій книги, оцінка того, що
відбувається на її сторінках, стає особистісною» [133, с. 73]. Чим значнішим є в
учнів читацький досвід, тим більше у них суб’єктних можливостей пов’язати
виучуване з відомим, окреме явище зі схожими. При цьому слід пам’ятати, що
морально-естетичний

потенціал

літератури,

як

застерігає

О.

Богданова,

розкривається лише на певному естетичному рівні сприймання мистецтва [133, с.
112], розвивати який є одним із головним завдань учителя-словесника.
Висуваючи вимоги до уроку літератури, фахівці спираються перш за все на
естетичну природу «процесу передавання літературних знань» [91, с. 32]. Тому
наслідком спілкування читачів із художнім твором є не лише його пізнання, а й
певний рівень вихованості цих читачів, що повۥязано з утворенням у їх свідомості
відповідних узагальнень і понять. Намагаючись прищепити учням почуття любові
до Вітчизни, важливо розвивати в них літературні здібності й естетичні смаки,
сформованість яких є умовою успішного виховного процесу, здійснюваного
засобами мистецтва слова. Є рація говорити не лише про підпорядкованість
читання твору його аналізу (за О. Богдановою[133]), а й аналізу твору – широким
узагальненням про його смисли, що й робить літературне навчання виховуючим,
особистісно значущим.
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Проте шлях до образних і понятійних узагальнень проходить через
складний і багатоетапний процес – від відомостей про автора твору та життєві
реалії, що лягли в його основу, первинне читання тексту і перші враження від
твору, аналітичне заглиблення в його зміст і форму, внаслідок чого читачі
одержують

перші

уявлення

про

ідейно-образну

систему,

представлену

письменником в окремому творі, роблять висновки про значення його змісту,
дають оцінку художнім якостям його форми. Цей шлях покриває, по суті, відстань
між сприйманням художнього твору і висновками про основні смисли, виражені
автором твору через його образну форму.
Зважаємо також на те, що одні й ті ж типові образи й поняття, сприйняті
різними людьми, сприяють порозумінню між ними, адже вони переживають і
замислюються над одним і тим же. На цій основі виникає наближення поглядів і
позицій, відбувається духовне єднання особистостей, збагачених суспільно
значущими

почуттями,

здійснюється

естетичний

розвиток

особистості,

формування її духовного світу. Беручи до уваги, що основною формою
навчально-виховного процесу в сучасній школі залишається урок, маємо змогу
здійснювати вплив ідейно-художнього аналізу виучуваного твору на учнів усього
класу, на кого менше, на кого більше, залежно від їх літературного розвитку.
Виникає навчальна ситуація, наслідком якої стає близькість думок і почуттів
значної кількості учнів, що дуже важливо у світлі мети нашого дослідження.
Враховуємо й вікові особливості старшокласників, які всерйоз задумуються
про відношення особистості й суспільства. Одночасно їх починають більше
хвилювати, як підкреслює О. Богданова, проблеми історичних та естетичних
зв’язків мистецтва і життя [133, с. 126-127], в яких вони шукають відповіді на
особистісно вартісні соціальні питання. У дослідженні враховуємо, що проблеми
патріотизму, громадянськості, жертовності в ім’я Вітчизни постають у пору
юності особливо принципово, а твори рідної літератури завжди пропонують
учням змістовний матеріал для душевних переживань і роздумів. Не становлять
виняток у цьому й кращі твори кримськотатарської літератури.
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Переважна більшість літературознавців і методистів (О. Богданова [133],
Ю. Бондаренко [35], Т. Бугайко і Ф. Бугайко [37], Н. Волошина[49] , В. Гладишев
[60], А. Градовський [63], О. Ісаєва [88], Ж. Клименко [98], В. Маранцман , Н.
Мещерякова [137] , Л. Мірошниченко[138], Є. Пасічник [166], А. Ситченко[203] ,
Г. Токмань [226], В. Шуляр [247]) називають основні методи проходження цього
шляху – аналіз і синтез твору. Причому, саме завдяки узагальненням в учнів під
час вивчення твору народжуються і міцніють відповідні почуття, провідним із
яких є любов до Батьківщини, як складова частина громадянських якостей
особистості, ціннісна ознака її характеру. Література, як мистецтво, – зазначає М.
Кудряшов, – зачіпає всю особистість людини – не лише її інтелектуальні
здібності, але й моральні принципи і поняття, сферу почуттів, її безпосереднє,
цілісне сприйняття світу [113, с. 95]. Методист підкреслює емоційноінтелектуальний характер художнього сприйняття, налаштовує на мобілізацію
всіх духовних сил школярів для глибокого розуміння і переживання твору. При
цьому, – пояснює і К. Сторчак, – «… під впливом художнього слова в людині
розгортається складне психічне життя» [215, с. 59], і відбувається це в єдності
думки і почуття, внаслідок чого й можливе особистісне проникнення в сутність і
красу мистецтва слова. Бо тільки в такому разі, – підкреслює методист, – учень
може «винести зі школи потрібні для життя знання з літератури» [там же, с. 69],
здатен проаналізувати й оцінити певні суспільні явища, висвітлити ціннісні
аспекти національної та інонаціональної літератур і висловити своє ставлення до
них.
Реалізацію

виховної

мети

шкільного

курсу

зарубіжної

літератури

Л. Мірошниченко також пов’язує з розвитком у школярів патріотичних та
інтернаціональних почуттів [138, с. 46], що в основі єдності національних та
загальнолюдських ідеалів. Тому під час вивчення кримськотатарської літератури,
вважаємо, теж потрібно досягати єдності етнічних та загальнодержавних
духовних цінностей, підкреслювати те, що має однаково вартісне значення для
громадян усієї країни, незалежно від їх етнічної приналежності.
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Стосовно наведених тверджень, методисти обґрунтовують шляхи і методи
як навчання, так і виховання засобами літератури. Т. Бугайко і Ф. Бугайко
підкреслюють єдність розумового, емоційного та естетичного факторів впливу на
читача під час роботи з літературним твором та готовності до цієї роботи:
«Зрозуміло, – підкреслюють вони, – що мистецтво благотворно впливає лише на
тих, хто здатний сприймати його, хто його розуміє й глибоко відчуває» [37, с. 26].
Отже, треба вчити дітей читати, заглиблюючись у зміст твору і захоплюючись
його красою слова, підвищувати в них рівень естетичної сприйнятливості творів
мистецтва слова. Тому здійснюючи особистісний вплив на читачів, належну увагу
приділяємо виразному читанню твору, допитливому аналізу його змісту і форми,
уникаючи загальних фраз і запитань, враховуючи особливості художнього
сприймання та розбору. «Хай учні прочитають твір, замисляться над зображеним
у ньому життям, відгукнуться на хвилювання письменника» [37, с. 28], – радять Т.
Бугайко та Ф. Бугайко. Надто «узагальнені» запитання, застерігають вони,
позбавляють емоційності художнє сприймання, особливо – перші враження від
прочитаного, заважають і проникливому аналізу прочитаного твору, злиттю, як
висловилися ці методисти, в читацькій свідомості «логічного й почуттєвого,
понятійного й образного» [37, с. 32]. Головним є «живе» сприймання та аналіз
образу-персонажа, читацькі висновки про його ідейно-художнє значення у творі
та особистісний вплив на учнів. Так само й образ письменника несе в собі
значний виховний потенціал, висвітлення якого допоможе не тільки зрозуміти
його твори, а й відповідно вплинути на характер читача.
Замислюючись над педагогічними умовами успішного проведення цієї
роботи, Т. Бугайко і Ф. Бугайко на першому місці називають «виховання в учнів
засобами

літератури

суспільно-громадянської

свідомості…»,

а

також

«…здійснення естетичного виховання через розкриття краси і довершеності
літературного явища». Прямий обов’язок учителя, підкреслюють методисти,
полягає в тому, щоб «збудити в учнів живий інтерес

до життя й мистецтва,

викликати в них прагнення до самостійного пізнання» [37, с. 36, 38]. Для цього з
другої пол. ХХ ст. проголошуються ідеї цілісного та проблемного вивчення твору,
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принципи емоційності, єдності образного та понятійного, що актуально у світлі
проблематики нашого дослідження, оскільки налаштовує на емоційно-логічний
підхід до аналізу твору, в єдності всіх його образних деталей та з урахуванням
особистісної специфіки мистецтва слова.
У методичних посібниках також мова йде здебільшого про літературний
розвиток школярів, складовими якого називаються літературні здібності учнів та
критерії рівнів цього розвитку, вказуються періоди літературного розвитку
читача-учня. Так, до літературних здібностей О. Богданова зараховує здатність
школярів особистісно сприймати життя і мистецтво, потребу виразити у слові
власні думки й почуття [133, с. 69-71], що має для нас важливе значення. Адже
сприймання старшокласниками прочитаного твору зацікавленим буде тоді, коли
він відповідатиме особистісним запитам і читацьким інтересам учнів. Мова йде
про

можливість

обговорення

суттєвих

життєвих

проблем,

здебільшого

морального плану, коли в процесі дискусії за змістом художнього тексту юнаки й
дівчата знаходитимуть відповіді стосовно поведінки в тій чи іншій ситуації та
робитимуть певний моральний вибір, розвиваючи тим у собі людські якості. Л.
Мірошниченко рекомендує для цього застосовувати на уроках «ланцюжок
навчальних ситуацій» на певну тему: хвилини гордості, пам’яті, роздумів, рішень
[138, с. 158], який має приводити учнів до відповідних почуттів та усвідомлення
ідейних цінностей твору (особливо стосовно історичної пам’яті та уславлення
патріотів – борців за Вітчизну), спонукати до реакції на прочитаний твір.
Перспективною у цьому плані вважаємо екзистенціально-діалогічну
концепцію викладання літератури в старших класах, запропонована Г.Токмань, бо
дає філософське наповнення методичним діям учителя і судженням учнів про
виучуваний твір мистецтва слова, виводить літературну бесіду на природний
діалогічний формат, надає вивченню літератури справді світоглядного значення.
Крім того, мова йде про дотримання принципу діалогізму – одного з основних, як
вважає методист, у викладанні літератури, що дає можливість вести «живу,
схвильовану бесіду» [226, с. 49] на тему прочитаного твору, а також принципу
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проблемності вивчення мистецтва слова, що сприяє зацікавленому засвоєнню
змісту художнього твору та, як наслідок, психічному розвитку особистості.
У процесі вивчення художнього твору на екзистенціально-діалогічних
засадах

відбувається

з’ясування

глибинних

сенсів

існування

головних

літературних героїв, самого письменника, що передбачає розкриття характерної
суті персонажів і потребує аналізу художніх прийомів їх творення, чим
забезпечується глибоке проникнення у зміст прочитаного і активна робота розуму
й серця самого читача. Г. Токмань підкреслює, що ця робота

найповніше

реалізується саме в старшій школі, і таке абстрактне поняття, як, наприклад,
патріотична спрямованість творчості, вказує вона, може наповнюватися реаліями
тексту: цитатою з твору, біографічним фактом з життя письменника, історичною
подією, проходячи через «відчуття самого юного читача»: «Простежуючи за
долею літературних героїв, старшокласник ніби «програє» варіанти своєї власної
долі – обирає критерії розрізнення добра і зла, а також той стиль діалогу, який
вестиме із суспільством» [226, с. 46]. Так реалізується фактор присутності читача
в колі героїв твору та його автора, ведеться різнобічний діалог: з письменником,
учителем, героями твору, іншими читачами, кристалізується справжнє враження
від прочитаного. Розмова у класі може стосуватися будь-якої тематики: політики,
культури, національної ідеї, масової свідомості народу, але кожного разу це має
бути особистісно важливий діалог із текстом, з іншими людьми.
Екзистенціально-діалогічна теорія викладання літератури знайшла своє
продовження в системі інтерсуб’єктного навчання, розробленій В. Уліщенко. У
процесі цього виду навчання, на думку методиста, здійснюється «ціннісно
орієнтована комунікація», що має привести до усвідомлення кожним із учасників
цієї комунікації своєї приналежності до спільноти і «передбачає засвоєння
історичного етносоціокультурного досвіду» [228, с. 15]. Відбувається це завдяки
взаємопізнанню учасників навчального-виховного процесу та внаслідок глибшого
їх самопізнання.
Спрямованість на особистісне засвоєння духовної спадщини народу робить
доцільним застосування інтерсуб’єктного навчання на уроках кримськотатарської
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літератури: соціально-історичний і культурологічний підходи до її вивчення
сприяють заглибленню школярів у біографію свого етносу, зароджують почуття
поваги й любові до своєї нації та всієї Батьківщини. Звертають на себе увагу й
відповідні методи інтерсуб’єктного навчання, які характеризує В. Уліщенко у колі
своєї концепції, зокрема методи творчого читання та рецепції, евристики,
ейдетики, проблемно-пошуковий, що, на думку вченої, здатні реалізувати
ціннісно орієнтовану комунікацію дослідників художнього твору під час його
опрацювання в школі [228, с. 121-159]. Застосування цих методів або відповідних
прийомів під час вивчення творів кримськотатарської літератури може бути
підпорядковане активізації й розвитку відтворюючої й творчої уяви, має привести
учнів до відкриттів і креативних знахідок, рольових фантазій, проблемнопошукової роботи, критичного мислення та особистісної інтерпретації твору, –
усього того, що мобілізує роботу душі і серця кожного учня, формує його власне
«Я» у колі уявлень про «Ми».
З метою світоглядного впливу на особистість старшокласників важливо
постійно звертати їхню увагу на ставлення літературного персонажа до самого
себе, оточуючих людей і до суспільства в цілому. Лише на такому ґрунті,
вважаємо, зароджується осмислене ставлення до Батьківщини, яке й має
розвинутись до якостей патріотичного почуття. Вчені підкреслюють уміння
сприймати почуття й переживання

героїв та вміння бачити авторське

ставлення до персонажів. Інтерес викликає схема, за якою це вміння вчені радять
починати розвивати з визначення у тексті епізоду – емоційної ситуації, в якій
персонажі переживають ті чи інші хвилювання. У цій роботі Н. Мещерякова
пропонує виконувати спеціальні вправи на складання планів прочитаного тексту,
підготовку переказів, пов’язаних з епізодами тощо [137]. Звертаємо увагу на те,
що ці завдання підпорядковані відтворенню художніх картин, що є основою для
їх подальшого творчого осмислення, переживання і засвоєння.
Саме емоційно-розумова робота читачів та її особистісні наслідки надають
урокам літератури, як вважають С. Пультер і А. Лісовський, «…виняткового
значення в справі морального й естетичного виховання шкільної молоді, зокрема
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виховання її в дусі гуманізму, патріотизму, громадянського обов’язку» [184, с. 4].
Можливість залучення школярів до авторської позиції, яка силою художнього
образу, особливо персонажа, впливає на характер читача, спонукає їх замислитися
про головне в людині, про власне ставлення до Батьківщини та свою
громадянську позицію. Учитель літератури повинен орієнтуватися на авторську
оцінку зображених подій, оскільки, як зазначають методисти, він «…має в своєму
розпорядженні такий могутній фактор виховного впливу, як втілений у
хвилюючому художньому образі морально-естетичний ідеал» [там же].
Можливість і необхідність виявлення авторської позиції у літературних
творах надає вчителеві стійку основу для тлумачення змісту твору, що забезпечує
засвоєння учнями його світоглядного

значення. Про це говорить і Ю.

Бондаренко, зазначаючи, що «Настанова на вираження індивідуально-авторського
погляду… здебільшого переважає у свідомості митців», і додає: «…у центрі уваги
школярів мають перебувати цінності, які сповідував митець і які дозволяють
збагнути його світоглядні орієнтири»

[35,

с.

159].

Під

час

вивчення

кримськотатарської літератури таким орієнтиром для старшокласників будуть
твори письменників, які в різні часи дбали про духовне здоров’я свого народу і
благополуччя нації.
У цьому розумінні відомості про письменника, які повідомляються учням у
підготовчій роботі до вивчення твору, мають більше виховне значення, ніж тільки
знання про історію написання твору. Тому під час проведення вступної роботи
слід намагатися пов’язати ці компоненти. Тоді робота над виучуваним твором
буде спрямована, як висловився Ю. Бондаренко, «…на осягнення авторської
історичної істини, а не на пошук у тексті історичної правди» [35, с. 161]. Не
забуваймо про те, що історія кримськотатарського народу складається з нелегких
періодів, кожен із яких має свої особливості, визначення і врахування яких у
шкільному курсі рідної літератури сприятиме глибшому розумінню того чи
іншого твору, справить належний вплив на характер почуттів. Збагнути ці
особливості допомагає усвідомлення світогляду письменників, які «..моделюють
художній світ історії, щоб через нього виразити власні історично обумовлені
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цінності» [35, с. 159]. При цьому зважаємо як на історичну правду, так і на
художнє її відображення в уяві митця, що є художнім образом певної дійсності. В
іншому разі шкільна література ризикує перетворитися на додаткову ілюстрацію
до історичного процесу та суспільного життя.
Визнаним носієм авторських смислів у поезії виступає образ літературного
(ліричного) героя. У розмові з учнями про світогляд персонажа треба звертати
їхню увагу на його соціальне становище, рівень національної свідомості, життєві
прагнення, а також на суперечності, що виникають у персонажів на шляху до
здійснення їхніх бажань і намірів. К. Фролова радить при цьому: «…знайти
свідчення приналежності до певної соціальної групи, професії, нації і в зв’язку з
цим визначити особливості світосприймання»;

щоб визначити проблеми, які

хвилюють літературного героя, вона пропонує з’ясувати, «до чого і чому прагне
персонаж: обставини, риси власного характеру, рівень свідомості,

інші

персонажі?» [238, с. 38, 45]. Маючи на меті досягнення патріотичної вихованості
старшокласників, зосереджуємо їх на пошуці характерних епізодів, аналізуємо в
них поведінку основних персонажів, які найбільше виражають своїми вчинками
авторську патріотичну ідею, спонукаємо учнів висловити власне ставлення до
того чи іншого персонажа. К. Фролова доводить: «…коли ми говоримо про
емоційну оцінку в мистецтві, маємо на увазі ідейно-емоційну, бо саме в емоційній
реакції на явище виявляється ідейна позиція автора, його ідеал, соціальна
потреба» [238, с. 10].
Враховуємо те, що сучасні методисти визначають періоди розвитку
методики навчання української літератури з уваги не лише до певної історичної
доби, а й до того особистісного ідеалу, який панував у ту чи ту епоху і тим
характеризує її духовну сутність. Т. Яценко підкреслює: «Визначаючи етапи
розвою української культури, важливо зосередитися на таких факторах
духовності, як людиноцентризм та естетичний ідеал конкретної історичної
епохи…» [254, с. 60]. Саме зважаючи на народний ідеал, письменник формує
власну естетичну позицію, намагається у своєму творі намалювати відповідний
ідеал людини, який прагне донести читачам. Орієнтація на народний естетичний
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ідеал дає змогу поглибити поняття про педагогічний, виховний ідеал, який у
нашому дослідженні пов’язується з уявленнями про зміст і процес формування
людини високого громадянського обов’язку, сповненої любові до Батьківщини,
готової діяти на її благо, не шкодуючи власних інтересів. Якщо естетичний ідеал
має історичний характер і може суттєво змінюватися, то ідеал патріота має більш
сталу характеристику, мало змінювану в різних народів у всі часи.
Цікаво, що зародження педагогічної думки в Україні Т. Яценко пов’язує з
етнопедагогікою, позиціонуючи стародавню (дохристиянську) педагогіку «…як
родинну, оскільки старші члени сім’ї були вихователями для молодших» [254, с.
61]. Подібну ситуацію наводить і М. Хайруддінов, говорячи про етнопедагогіку
кримськотатарського народу, в якого родинне оточення впродовж віків також
було духовною колискою для дітей [239]. Хоча мова йде про етноси різного
вірування і ментальності, патріотичні почуття що в українців, що у кримських
татар завжди стосувалися любові до своєї Вітчизни, поваги до народних традицій
та національних цінностей тощо. Л. Мірошниченко називає етнокультурність
одним із нових принципів викладання у школі зарубіжної літератури [138, с. 94].
Становлення етнічної культури особистості відбувається під різними
впливами: народної педагогіки та за допомогою педагогічної науки, народної
творчості та авторської літератури й призводить до усвідомлення «свого» та
«іншого»,

інонаціонального,

що

сприяє

розвитку

особистості

як

носія

загальнолюдських ідеалів. Патріотичне виступає при цьому не як суперечність, а
однією з перших умов наближення людських інтересів. Важливим у цьому
відношенні

є

методичне

дослідження

І.

Ціко

стосовно

формування

етнокультурної компетентності учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури
[243], яке спрямовує на глибше осмислення шкільною молоддю своєї
національної ідентичності та народних духовних цінностей.
Під впливом цього дослідження патріотичне виховання кримськотатарської
учнівської молоді пов’язуємо з їх етнічною культурою, основу якої складають
знання про особливості свого етносу, здатність аналізувати їх під час вивчення
твору, «виявляти емоційно-ціннісне та естетичне ставлення до них» (вислів І. Ціка
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– А.А.) як представника кримськотатарської національної культури. Серед
прийомів роботи вчителя, які наводить І. Ціко, звертаємо увагу на автентичну
бесіду, що являє собою діалог учасників навчального процесу як носіїв
етнокультури, відображеної у літературному тексті, а також інноваційні форми
роботи: «культурний шар», що передбачає відомості про національну культуру,
узяті

з

різних

джерел,

включаючи

самостійну

роботу

учнів;

прийом

ретроспективи, який служить для повторення отриманих етнокультурних знань
та їх узагальнення і систематизації; метод аудіовізуалізації – застосування
технологічного інструментарію для створення навчальної медіа-продукції [243, с.
9-10] тощо. Як наслідок, відбувається «конструювання учнями під керівництвом
учителя етнокультурного портрета народу» (визначення І. Ціка – А.А.), що
робить їх причетними до його характеру, традицій, духовних цінностей у цілому й
має ефект особистісно орієнтованого навчання і виховання на уроках літератури.
Інтерес для нашого дослідження представляє також запропонований
Ж. Клименко етнокультурологічний шлях аналізу художнього твору, який
пропагує у своєму підручнику Л. Мірошниченко: «…крізь призму національнокультурних елементів, прищеплення навичок аналізу твору з урахуванням
особливостей відображеного в ньому національного світосприйняття…» і виділяє
в ньому такі складові: 1) виокремлення домінантних етнокультурних компонентів
твору; 2) осмислення значення етнокультурних компонентів для конкретної
етнолінгвокультурної спільноти, з’ясування їх ролі у творі; 3) аналіз елементів
твору крізь призму домінантного етнокультурного компоненту; 4) синтез
результатів аналізу, читацька рефлексія [138, с. 234]. Використання під час
аналізу творів кримськотатарської літератури цього плану роботи допоможе
знайти у творі значущі народні елементи, зробити припущення про їх значення у
житті кримськотатарського народу, провести аналіз образної системи твору в
етнічному

аспекті,

визначити

роль

культурних

символів

народу,

які

налаштовують старшокласників на осмислення провідних рис своєї етнокультури,
що також сприяє їх патріотичному вихованню.
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Важливість вивчення літературного твору в етнокультурологічному аспекті
привертає нашу увагу до теорії контекстного вивчення у школі творів зарубіжної
літератури, розроблену В. Гладишевим [59]. Для нас цікавим є його твердження
про те, особистісно-значущий контекст реалізується для читачів у школі крізь
призму

особистості

письменника,

літературознавчого

середовища,

культурологічної лінії, що означає для нас можливість проводити патріотичне
виховання кримськотатарської молоді під час вивчення життєпису митця, у
контексті його творчості й літературного процесу, розглядати патріотизм як
складову культурної особистості, яка дбає про збереження та примноження
матеріальних і духовних цінностей свого народу. Отже, йдеться про всі етапи
вивчення художнього твору, на кожному із яких є свої особливості виховної
роботи та засоби її успішного виконання.
У шкільному курсі кримськотатарської літератури патріотичне виховання
старшокласників має здійснюватися, таким чином, у процесі підготовчої роботи
до вивчення твору, під час його первинного читання, а також аналізу та підсумків
про значення прочитаного тексту. При цьому враховуємо, що читацькі почуття й
образи, які виникли в них під час зустрічі з твором мистецтва, надовго визначать
їхнє ставлення до нього (за О. Богдановою [133]).
Однією з провідних тенденцій розвитку методики літератури на сучасному
етапі Т. Яценко визначає особистісно орієнтований підхід до навчання, яке таким
чином

має

виразне

гуманістичне

наповнення

та

розвивально-виховне

спрямування. Важливими чинниками особистісно зорієнтованого навчання вона
серед інших називає розвиток в учнів потреби в самопізнанні, самореалізації та
самовихованні у контексті соціокультурних і моральних цінностей, що міститься
в основі становлення сучасної особистості, спроможної до конструктивного
діалогу з соціумом, культурою [254, с. 219], приводить учнів до рефлексій
особистісного характеру. Цінним для нас є еволюційний погляд вченої на
розвиток методичної думки у наближенні до поняття особистісно орієнтованого
навчання літератури. Як випливає зі сказаного, національне виховання вважається
вченими істотною складовою частиною особистісно орієнтованого навчання,
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тісно пов’язується з морально-духовними цінностями, бере свій початок у
родинному оточенні, що вказує на значні виховні можливості навчання
літератури, внаслідок якого учні мають не лише отримувати знання і вміння, а й
виробляти відповідні ціннісні орієнтації, насамперед – патріотичні цінності.
Патріотичні цінності, які несе в собі літературний твір, стають надбанням
читачів унаслідок їхньої набутої здатності сприймати явища мистецтва.

Але

далеко не всі учні спроможні це робити на належному рівні емоційно-художнього
розвитку. Фахівці підкреслюють, що до групи з низьким емоційно-художнім
розвитком відноситься приблизно третина навіть старшокурсників-філологів [91,
с. 141]. Очевидно, що в школярів цей показник ще нижчий. Методика навчання
літератури має у своєму розпорядженні досить засобів, щоб сприяти підвищенню
художнього розвитку учнів та вищому рівню сприймання літературного твору.
Щоб справити на учнів належне емоційне враження від твору, вчитель
добирає відповідно наснажені епізоди, застосовує їх переказ, близький до тексту і
з елементами учнівської творчості, – усне малювання подій, образів, звертає увагу
на яскраві персонажі й авторські оцінки. Для заглиблення у зміст твору методисти
(С. Пультер, А. Лісовський [184]) радять застосовувати «ряд логічних операцій,
спрямованих на розвиток логічного мислення»: аналіз значущих уривків тексту,
встановлення причинно-наслідкових зв’язків між подіями у творі, розкриття
творчого задуму митця та його ідейно-естетичної позиції у творі тощо [184, с. 5].
Завершується цей процес висновками про основні мотиви вивченого твору,
засвоєння яких і означає особистісний ефект вивчення мистецтва слова.
У контексті сказаного орієнтуємося на поняття проблемного навчання, яке
надає О. Богданова, пояснюючи його як «…систему зв’язаних між собою й
ускладнюваних проблемних ситуацій, у ході яких учень за допомогою і під
керівництвом учителя оволодіває змістом предмета, способами його вивчення і
розвиває в собі якості, необхідні для творчого ставлення до науки і життя» [133,
с. 214-215]. Ефективним засобом створення проблемної навчально-виховної
ситуації є

літературна

задача

зі своїм

логічно-моральним

необхідним для здійснення особистісного впливу на учнів.

потенціалом,
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Рухається навчальний процес із літератури за допомогою завдань, які
Є. Пасічник називає способом управління навчальною діяльністю. При цьому
методист наділяє літературні завдання такими функціями: мотиваційною,
пізнавальною,

виховною,

розвивальною,

комунікативною,

формувальною,

естетичною, операціональною, актуалізаційною, організаційною, діагностичноконтролюючою [166, с. 95-96]. Названі функції своїм змістом указують на те, що
їх застосування справляє значний вплив на хід навчання та його результати,
змінюючи суб’єктний досвід вчителя й учнів, особливо останніх, які в процесі
виконання цих завдань розвиваються не лише у навчальному, але й у виховному
аспектах, що актуально у сфері досліджуваної проблематики. Найбільш
конструктивним завданням при цьому вважаємо, як уже говорилося, літературну
задачу, розуміючи її як форму розв’язання проблемного завдання, що стосовно
літератури має і навчальне, і виховне значення.
Навчально-виховний ефект розробки та постановки завдань у процесі
вивчення художнього твору зумовлюється перш за все тим, що текст твору являє
собою не лише певну складність, а й упорядкованість (вислів А. Єсіна – А.А.).
Відповідна структура цього художнього порядку є орієнтиром для побудови
системи завдань, послідовне виконання яких і є процесом вивчення твору. Такий
підхід до організації та проведення навчально-виховного процесу обґрунтовують
філософи, культурологи, психологи, педагоги й методисти (І. Бех [23], І. Зязюн
[81], Г. Костюк [106] , В. Паламарчук [165] , А. Ситченко [204], П. Юркевич
[251]), як це було показано вище. Виховну спрямованість уроків літератури Є.
Пасічник розглядає у контексті естетичного розвитку учнів і пов’язує не тільки з
естетичними смаками, а й гуманізацією особистості [166, с. 55], краса якої
висвітлюється згідно з авторським естетичним ідеалом і розкривається у справах
та почуттях літературних героїв.
Ставлення до Батьківщини, активна громадянська позиція, трактування
історичного минулого нації тощо мають у художньому творі естетичне значення і
виразно характеризують не лише персонажів, а й читачів, зачіпають за душевні
струни

й

учнів.

Оскільки

у

нашому

дослідженні

маємо

справу

зі
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старшокласниками, з увагою сприймаємо думку Є. Пасічника про те, що
«Глибоко усвідомлене естетичне сприйняття мистецтва можливе лише в
юнацькому віці, коли ціннісно-орієнтаційна система набуває у школярів
найповнішого виявлення і вже належним чином сформовані високі критерії
оцінки мистецьких явищ, коли ці критерії внаслідок інтеріоризації стали
складовою частиною їх диспозиційних структур, тобто вже виробилися стійкі
естетичні смаки, естетичні погляди

й уподобання» [там же, с. 56]. Тому

і

звертаємося в нашому дослідженні саме до старшокласників, пропонуючи
систему навчально-виховної роботи в шкільному курсі кримськотатарської
літератури.
Свій порядок роботи учнів над твором висвітлює А. Ситченко [205],
обґрунтовуючи особливості й переваги технологізованого навчання літератури,
розробляючи для цього порядок літературного аналізу та відповідні типи й
системи навчальних завдань, які на уроках літератури набирають форми
літературної задачі, в основі якої перебуває певна суперечність, розв’язати яку
допомагає система завдань, через послідовне виконання яких відбувається
засвоєння нових знань і вражень, пов’язаних із текстом твору.
Про літературну задачу методисти задумувалися давно, Л. Рибак у другій
половині минулого століття системно дослідив її природу й переваги в шкільному
курсі літератури, прийшовши до висновку, що ця задача допомагає «…впливати
на стадію «вдумливого сприйняття» художнього твору» [185, с. 41]. А. Ситченко
вважає, що внаслідок розв’язання літературної задачі вирішуються як розумові,
так і моральні й емоційно-естетичні суперечності, а це вже надає навчальній
ситуації відповідного виховного спрямування, бо примушує учнів шукати свій
моральний вибір та обґрунтовувати його. Він пояснює: «Аналітичний процес
розгортається як літературна задача, в основі якої – не лише логічні, а й моральні
протиріччя, розв’язання яких викликає в учнів відповідні переживання, вимагає
від них вибору способу поведінки, актуального як в етичному, так і пізнавальному
аспектах» [205, с. 134].
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Під час розв’язання літературної задачі, що спочатку відбувається за
детальною орієнтовної основою розумових дій, учні засвоюють, вважає
А. Ситченко, відповідну саме «цій» задачі процедуру розумових дій і одночасно
опановують модель людської поведінки, зображену в художньому творі. Тому
навчання на цьому етапі має бути операційно-діяльнісним,

відбуватися через

певний порядок розумових дій, і виховання засобами літератури проходить на
основі оцінки читачем діяльності основних персонажів, які виражають авторську
ідею, а також своєї роботи над твором, що має формувальний ефект, як і будь-яка
діяльність, що змінює людину і довкілля.
У побудові методики особистісно орієнтованого вивчення поезії в аспекті
проблематики нашого дослідження опорним є пояснення аналізу ліричного твору,
яке дали йому Н. Волошина і О. Бандура [19], вказуючи на пріоритетний розгляд
у ньому трьох основних компонентів: почуттів і переживань, роздумів поета, а
також зовнішніх причин, що їх викликали [151, с. 99]. Самі ці складники аналізу
ліричного твору мають прямий стосунок до виховання в учнів патріотичних
переживань, почуття Батьківщини та, власне, об’єктивно-суб’єктивних чинників
народження та функціонування самої поезії. Вони ж визначають напрями
обговорення прочитаного вірша, що узгоджуються зі стадійним характером його
естетичного сприймання та ідейно-художнього аналізу (див. табл. 1.1).
Таблиця 1.1
Напрями аналізу ліричного твору
Компоненти розгляду твору
(за Н. Волошиною та О. Бандурою)
Почуття і переживання

Стадії художнього сприймання
(за О. Никифоровою)
Емоційно-відтворювальна
(мотиваційна, знаннєва)

Роздуми поета

Логічно-пізнавальна (аналітична)

Зовнішні причини роздумів

Підсумкова (синтетична)

Опорними у розробці технологізованого виховання в учнів почуттів є також
ідеї Н. Волошиної стосовно застосування типів завдань і запитань, спрямованих
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на формування естетичних понять, почуттів і дій, впровадження операційного
підходу до навчання і виховання школярів засобами літератури, формування в
учнів естетичної сприйнятливості творів мистецтва слова [49, с. 5-6].
Серед функцій методичної моделі формування літературної компетентності
старшокласників засобами інформаційно-комунікаційних технологій, наприклад,
Л. Назаренко у дисертаційному дослідженні називає соціокультурну, яка
передбачає формування гуманістичного світогляду і розвиток духовної культури
учнів під час вивчення художнього твору [149, c. 125]. Вчена передбачає
мультимедійне наповнення навчальних завдань за допомогою таких прийомів: а)
ілюстрації сюжету виучуваного твору за допомогою ІКТ; б) підготовки учнями
тестових завдань за змістом твору та розміщення їх в інформаційній програмі; в)
розробки відео-запитань для з’ясування читацьких вражень від сприйнятого
твору; г) конструювання колажу для ілюстрації композиційних особливостей
твору; д) створення відеофільму за літературним матеріалом тощо [149, c. 140141]. Ці та інші мультимедійні прийоми природно вписуються у структуру
навчальних завдань, надаючи їм нового емоційно-змістового наповнення та
патріотичної спрямованості.
Важливим чинником ефективного навчання і виховання старшокласників
засобами кримськотатарської літератури вважаємо зміст її шкільного курсу. Для
цього проаналізуємо навчальні програми кримськотатарської літератури (10-11
класи),

відповідні

підручники

та

хрестоматії

творів

кримськотатарської

літератури, що складають основу шкільного курсу кримськотатарської літератури
в старшій школі.
Предметом розгляду обираємо насамперед діючі навчальні програми:
1. Кримськотатарська мова. 10-12 класи / Укладачі Меметова Е.Ш.,
Алидинова М.І. (рос. мовою).
2. Кримськотатарська і зарубіжна література для 10-11 класів / За ред.
Аблятифова А.С., Алидинової А.І. (рос. мовою).
Крім вище названих програм, учителі-словесники можуть використати у
навчально-виховному процесі (за рахунок варіативної частини навчального
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плану) програми, рекомендовані Колегією МОН Автономної Республіки Крим, а
саме:
1. Культура мовлення та спілкування. 10-11 класи / Автори-укладачі
Меметова Е.Ш., Алидинова М.І. 35 год. (рос. мовою).
2. Основи ісламської культури Криму. 10-11 класи / Автори-укладачі
Хайруддінов М.А., Рустемова Л.А. 35 год. (рос. мовою).
3. Аксіологія кримських татар 2-11 класи / Автор-укладач Сеїт-Джелиль
А.Ш. (рос. мовою).
Для нас важливо, що у доборі творів для вивчення враховувався художньоестетичний рівень їх та виховна спрямованість, зокрема, увага приділялася таким
аспектам: висвітленню у творах життя і світогляду кримськотатарського етносу;
з’ясуванню культурно-історичних умов виникнення художніх творів; ідейнохудожнім особливостям художнього відображення дійсності.
Зміст навчальної програми з кримськотатарської літератури для 10-11
класів (укл. Аблятифова А. С., Алединова М. І.) спрямований на формування
світогляду школярів, становлення їх оціночно-критичної діяльності, на розвиток
мовлення та розширення філологічних знань. Побудова програми на істориколітературній

основі

відповідає

психолого-педагогічним

умовам

навчання

у старшій школі, сприяє розгляду літературного матеріалу на історичній основі,
що

дозволяє

простежити

процес

духовно-культурного

розвитку

кримськотатарського народу на різних етапах його життєдіяльності. Так,
послідовно вивчається література радянського періоду, кримськотатарського
зарубіжжя, часів депортації тощо.
Уже в пояснювальній записці до цієї програми визначено задачі, які мають
пряме відношення до предмету нашого дослідження. Так, вказано, що під час
вивчення кримськотатарської літератури мають бути досягнуті три головних цілі:
виховна, розвивальна та вдосконалювальна. Реалізація виховної мети передбачає
формування духовно розвинутої особистості, здатної до самопізнання та
самовдосконалення, творчої діяльності, становлення гуманістичного світогляду,
громадянської свідомості та почуття патріотизму, любові до рідної літератури й
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поваги до культури свого народу. Стосовно розвивальної мети нас цікавлять
завдання, пов’язані з розвитком читацької культури художнього сприймання,
розуміння історико-естетичної зумовленості літературного процесу, розвитку
образно-понятійного мислення та мовлення школярів; відзначаємо також
спрямованість навчальної програми на формування в учнів творчих здібностей
шляхом написання різного роду творчих робіт, які передбачають не лише знання
тексту й критичних оцінок щодо нього, а й відповідне особистісне ставлення до
значення

прочитаного

твору,

що

виводить

навчання

літератури

на

компетентнісний рівень його реалізації.
Навчальна

програма

структурована

таким

чином,

що

дає

змогу

старшокласникам ознайомитися з життям і творчістю письменника, аналітичними
матеріалами стосовно виучуваних творів, які допомагають самостійно провести їх
аналіз та скласти про них відповідні емоційно-логічні судження й зробити
відповідні

образно-понятійні

узагальнення.

Наприклад,

серед

поетів

кримськотатарської літератури першої половини минулого століття чільне місце у
навчальній програмі відведено таким

митцям,

як-от: Бекір Чобан-заде,

Амди Гірайбай, Шевкий Бекторе.
Ліричні твори Б. Чобан-заде сповнені переживаннями ліричного героя
задолю своєї Батьківщини, яка для поета – не лише рідні та близькі люди, а й весь
кримськотатарський народ. Учням варто повідомити, як із дитинства Бекір пізнав
тяжку долю простого кримського татарина, його пригнічене й безправне
становище. Водночас поет зумів показати красу рідного Криму, його степу
у вірші «Тинч татар чолюнде» («У тихому татарскому степу»), самобутність свого
народу – «Джаник кавал» («Печальна сопілка»), «Бир сарай кураджакман» («Я
побудую палац») та ін., чим підніс національний дух етносу, викликав
патріотичні почуття, які спонукають до діяльності на захист цієї краси й
самобутності.
Промовиста назва твору іншого поета – Амді Гірайбая – «Татар ічун»
(«Заради татар») недвозначно вказує на патріотичний зміст поезії, сповнення
поетичних рядків любов’ю до Вітчизни, увагою до традицій свого етносу,
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величними образами славного минулого кримськотатарського народу. У творах
митця лунає оптимістична впевненість у відродженні колишньої величі рідного
краю: «Багьчасарай» («Бахчисарай»); «Къарасув» («Карасув»);

«Джигитке»

(«Джигіту») та ін.
Вивчення старшокласниками цих та інших творів має переконати
кримськотатарську молодь у поважній історії свого народу і краю, величі своїх
національних героїв, на конкретних прикладах самовідданого життя видатних
представників

етносу

виховує

почуття

поваги,

любові

й

відданості

до Батьківщини. Водночас у кращих творах кримськотатарської літератури, і це
відображено у навчальних програмах, чітко виявилися й загальнодержавні та
загальнолюдські духовні цінності: ідеї любові до матері, кохання, гуманізму,
роздуми про людське щастя і, навпаки, страждання, повага до батьків та
дорослих, що гармонує з мотивами любові до рідного краю та боротьби на його
благо. Старшокласникам пропонується, наприклад, досить популярний свого часу
серед молоді вірш Иргата Кадира «Марш червоноармійця»: в якому є такі рядки:
«Вперед, завжди вперед, сміливі воїни вільної країни», в яких звучить заклик на
захист всієї країни. Поет і сам одним із перших пішов на війну, де героїчно
загинув за Вітчизну.
Програмові вимоги до знань і вмінь десятикласників передбачають активні
читацькі дії, виконання яких має розвивально-виховний ефект. Мова йде про
засвоєння учнями таких дій, що мають для них аналітико-синтетичне та мовнорозвивальне значення, забезпечує належне особистісне сприйняття прочитаного:
виразне читання твору, що вивчається; творче прочитання художніх творів з
метою їх глибшого осмислення; різні види переказу прочитаного (детальний,
стислий, вибірковий, творчий тощо); визначення роду й виду виучуваного
літературного твору; вивчення напам’ять віршованих та прозових творів або
уривків із них; аналіз твору з метою визначення авторського задуму та художніх
засобів його втілення; виявлення мотивів поведінки персонажів та пояснення
конфліктів між ними; характеристика мовно-виражальних засобів у тексті та
визначення їх ролі у розкритті змісту твору; участь у дискусії з приводу змісту
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прочитаного твору, доказовість виступу; підготовка рефератів, доповідей та
повідомлень; виконання письмових робіт за мотивами вивчених творів.
Виразне читання твору, зацікавлений розбір його образних елементів та
особисті враження від прочитаного, реферативне ознайомлення з літературною
критикою, підготовка власних доповідей і творчих робіт, – усе це значно
активізує особистісний фактор літературної освіти, бо здійснюється зусиллями
самих учнів, тому доповнює, а то й змінює їхню думку, наповнює відповідним
почуттям, а це означає, що відбувається перетворювальна роботи душі читача.
Вивчення

кримськотатарської

літератури

в

11-у

класі

передбачає

ускладнення освітньо-виховних задач, які повинні знайти своє рішення
у педагогічному процесі, а саме:
 виховання особистості з гуманістичним світоглядом та національною
самосвідомістю, з почуттям патріотизму, повагою до культурних цінностей
кримськотатарського народу, здатної до активної діяльності на благо Вітчизни;
 усвідомлення

специфіки

кримськотатарської

літератури,

розвиток

читацької сприйнятливості, естетичних і творчих здібностей школярів, здатність
до аналітико-синтетичної діяльності, розвиток художнього смаку та мовлення
одинадцятикласників;
 засвоєння творів у єдності змісту й форми, формування наукового
поняття про історико-літературний процес;
 удосконалення вмінь аналізу та інтерпретації літературного твору,
написання творів різного виду, пошук, аналіз та узагальнення необхідної
додаткової інформації.
Як і в 10 класі, літературний курс кримськотатарської літератури для
одинадцятикласників структурований за історичними періодами життя етносу й
передбачає вивчення літератури часів депортації народу, повернення на
батьківщину, емігрантську творчість тощо. У віршах Ешрефа Шем’ї-заде через
переживання ліричного героя послідовно розкривається все життя поета і його
народу, сповнене радощів і страждань, надій та розчарувань. У своїх творах
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Е. Шем’ї-заде відбиває біографію цілого покоління, яке бореться з темними
силами за виживання.
Так, образ ліричної героїні поеми«Козьяш дивар» («Стіна сліз») дівчини
Аслихан виступає символом чистоти і стійкості духу, але стає жертвою зла та
несправедливості, уособлюючи недолю кримськотатарського народу. У іншому
своєму вірші («Унутмайджакман») поет подає ліричні замальовки з життя його
села: односельців, друзів, родини, виявляє своє ставлення до народних звичаїв і
традицій. Образними деталями виступають описи спортивних змагань (камалашкуреш), музичні інструменти (кавал, тулуп-зурна), народні мелодії (Чараз), свята
(Дервиза, Ораза, Арфе), що є важливими атрибутами кримськотатарської
національної культури і справляють емоційне враження на учнів, мають
пізнавальне значення для них. Автор переконує, що сенс буття – у боротьбі проти
зла, за людяність, право і свободу, за Батьківщину.
Отже, опорними у дослідженні є такі характеристики навчальних програм
кримськотатарської літератури для 10-11 класів:


зміст шкільного курсу кримськотатарської літератури в старшій школі

дає можливість висвітлити життя і творчість видатних майстрів мистецтва слова
на всіх етапах вивчення художнього твору;


структура змісту літературної освіти побудована таким чином, що сприяє

висвітленню основних періодів культурного розвитку кримськотатарського
народу з його духовним надбанням;


вимоги до знань і вмінь старшокласників пов’язані не лише з навчанням,

а й вихованням школярів засобами мистецтва слова, насамперед громадянських
якостей і патріотичних почуттів. При цьому зважаємо на те, що патріотичні
якості особистості не існують самі по собі, окремо від інших моральних чеснот,
таких як, наприклад, доброчинність і милосердя,; сумлінність і відповідальність
тощо, які так само є складовою частиною цілісного характеру. Розглядаємо не
стільки риси характеру особистості, скільки її в цілому.
У дослідженні було проаналізовано підручники з кримськотатарської
літератури, чинних у старшій школі. Опорними у дослідженні цього питання
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були ідеї методистів (О. Бандура, В. Оліфіренко) стосовно вимог до навчальних
книг цього типу. Зважаємо, передусім, на те, що підручник має відповідати
навчальній програмі, повинен надавати змістовний матеріал пізнавального
значення, пропонувати учням завдання і запитання відповідного змісту і способу
розумової діяльності, поради стосовно їх успішного самостійного виконання,
забезпечувати ціннісне осмислення виучуваного матеріалу, зокрема, засвоєння
його національно-патріотичної спрямованості тощо.
Підручник Кокієвої А. для 10 кл. [101] розрахований на школу з
викладанням

кримськотатарською

мовою,

подає

інтегрований

курс

кримськотатарської та зарубіжної літератури і рекомендований МОН України
(наказ № 177 від 03.03.2010 р.). Зміст цього підручника не повністю відповідає
розглянутій навчальній програмі [181, с.156-160], проте більшість тем (творчість
Ш. Бекторе, А. Гірайбая, Б. Чобан-заде та ін.) у ній достатньо представлена. Є
теми, що не відображені у навчальній програмі, зате є в підручнику: наприклад,
І. Гаспринський, і навпаки: К. Джаманакли.Отже, підручник кримськотатарської
літератури для 10 класу потребує повнішого приведення своєї тематики
у відповідність до навчальної програми.
Стосовно змісту відомостей про письменника зазначимо їх загальний
характер, відсутність характерних уривків із життя митців та яскравого
ілюстративного матеріалу. Підручник одночасно виконує роль хрестоматії, в якій
наведено тексти творів (Б. Чобан-заде, А. Гірайбая та ін.) та їх критичний аналіз.
Позитивним є підрозділ підручника, в якому визначено завдання і запитання до
кожного виучуваного твору. Проте ці завдання мають несистемний характер,
розрізнені за змістом і неефективні для формування в учнів системних
літературних знань, аналітичних умінь та відповідних особистісних рефлексій.
Хоча автор підручника і звертає увагу учнів на провідні мотиви твору та їх
патріотичне значення, проте недоліки щодо методичного апарату цієї навчальної
книги знижують її ефективність у виховному відношенні.
Немає в підручнику й матеріалу на допомогу учням у їх самостійній роботі
над творами: щодо правил діяльності, рекомендацій до роботи, корисник
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цікавинок

тощо.Отже,

цей

підручник

потребує

осучаснення,

суттєвого

допрацювання та вдосконалення його змісту і форми.
Підручник А. Веліулаєвої для 11 класу [43] також передбачає навчання у
школі з кримськотатарською мовою викладання і являє собою інтегрований курс
кримськотатарської та світової літератури; затверджений МОН України (наказ №
473 від 24.05.2011 р.). Зіставлення його з названою навчальною програмою
показало набагато повнішу відповідність тем, визначених для вивчення. Проте
відомості про письменників у підручнику надто стислі й схематичні, схожі на
скупі довідки, так само поверховий критичний матеріал про зміст і форму творів,
а завдання і запитання до них подані надто узагальнено: вісім завдань до чотирьох
програмових віршів, що не сприяє аналітичній роботі одимнадцякласників над
кожним із них.
У підручниках відсутній матеріал, який розкривав би цікаві знання про
тему, подавав би цікаві ілюстрації до неї, містив би поради учням для
самостійного здобуття знань і вмінь, зате є хрестоматійний компонент, в якому
немає особливої потреби, оскільки окремо існує хрестоматія для 11 класу [111] .
Отже,

підручники

для

10-11

класів

кримськотатарських

шкіл

на

сьогоднішній день застаріли, потребують модернізації як щодо свого змісту, так і
форми його викладу та роботи з учнями.
У ході дослідження також встановлено, що вчитель кримськотатарської
літератури користується у своїй роботі досить обмеженим колом методичної
літератури. Серед небагатьох навчальних посібників варто виділити книгу
Різи Фазіла [110], в якій зроблено стислий огляд кримськотатарської літератури
від її початку до наших днів, подано біографічні довідки про авторів, чиї твори
вивчаються в школі, зокрема в 10-11 класах: Б. Чобана-заде, С. Еміна, ЧеркезаАлі, І. Асаніна та ін., наведені їхні окремі поезії, поставлені запитання до учнів
для самоперевірки якості засвоєних знань. Наприклад, десятикласників можна
запитати: «Чому син Курт-Ваапа Бекир узяв літературний псевдонім «Чобан-заде»
і що це означає?» Проте автор не подає аналізу конкретних поезій, більше
зосереджується на змістовому аспекті навчання літератури: називаючи окремі
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твори поета, Р. Фазіл говорить про всі його вірші загалом. Наприклад,
висловлюючись подібним чином: «В творах Бекіра Чобан-заде, який наповнив
кримськотатарську поезію національним духом, по-своєму живо відображується
поняття Батьківщини, картини природи, життя і побут простого народу» [110, с.
97], автор посібника не пояснює художні особливості творів. Отже, подаються
поверхові відомості про митців та їх твори, не висвітлюється процес їх здобуття,
тому вчителям доводиться самостійно шукати шляхи літературних викладів на
уроці, що не сприяє успішному досягненню дидактичної мети.
Загалом огляд методичної літератури з проблеми дав змогу зробити такі
висновки: побудові методики патріотичного виховання школярів засобами
літератури опорними є такі методичні положення:
 ефективна

концепція

виховання

може

бути

створена

лише

на

національній основі; реалізація виховної мети тісно пов’язана з національнопатріотичним вихованням;
 виховання засобами літератури передбачає розвиток читацьких умінь і
здібностей, насамперед відтворюючої й творчої уяви, образних і понятійних
узагальнень, що є умовами проникнення учнів у морально-естетичний зміст
твору;
 урок літератури є тим середовищем, де інтенсивно формується
суб’єктний досвід учнів, їх соціально-ціннісна орієнтація;
 осередком виховного процесу на уроках літератури є вивчення твору на
всіх етапах роботи з ним;
 вивчення художнього твору в школі підпорядковане засвоєнню учнями
його загальних смислів і цінностей; при цьому важлива орієнтація на моральноестетичні ідеали митця і народу;
 у справі патріотичного виховання старшокласників варто системно
використати різні методичні засоби: виразне читання і літературний аналіз,
проблемне вивчення твору та інтерактивні форми і прийоми його особистісного
засвоєння, інтерсуб’єктне навчання літератури, можливості екзистенціально-
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діалогічної концепції викладання і технологізованого навчання аналізу мистецтва
слова тощо;
 важливим засобом емоційно-розумового та морально-естетичного впливу
на учнів є літературна задача, в основі якої не лише логічні, а й моральні
протиріччя, розв’язання яких має формувальне значення для особистості, яка
розвивається;
 у навчанні й вихованні засобами кримськотатарської літератури
формувати в учнів уявлення про етнокультурні цінності народу, для цього
необхідно активно використовувати етнокультурний потенціал літературних
творів та надбання етнопедагогіки.
Висновки з першого розділу
Патріотичне виховання шкільної молоді має спиратися на виховну функцію
художньої

літератури,

оскільки

духовність

є

літературознавчою

категорією.Виховний потенціал літературного твору зумовлюється художнім
вираженням у ньому естетичного ідеалу митця, що знаходить своє втілення в
образах світу і людини, змальованих письменником.
Особистісне формування читача відбувається завдяки заглибленню його в
художні події, коло персонажів і сприйняттю на цій основі морально-естетичних
цінностей, які проголошує автор.
Провідним засобом формування особистості служить художній твір,
головним напрямом виховання школярів є національно-патріотичний, важливим
результатом якого є розвиток почуттів любові й відданості Батьківщині,
готовності діяти на її благо.
Складовими елементами моделі формування патріота є літературні знання
учнів, їх читацькі вміння і здібності, а також ціннісні ідеали, узяті з художніх
творів, що відповідає загальному поняттю культури особистості.
Ефективність виховання, як і навчання, значною мірою залежить від його
забезпеченням засобами проектованого навчання.
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Методичними

умовами

успішного

патріотичного

виховання

старшокласників засобами літератури є:
 сформованість певного рівня літературного розвитку та естетичної
сприйнятливості творів мистецтва слова, наявність суб’єктного досвіду учнівчитачів;
 неперервність процесу виховання, який здійснюється у біографічному та
соціо-культурному контексті вивчення твору, під час читання твору та його
аналізу, на історико-суспільній та науковій основі його особистої інтерпретації,
передбачає особистісне засвоєння значення прочитаного у світлі виховних ідеалів
митця і народу;
 використання форм і методів екзистенціально-діалогічного викладання
літератури,

навчально-технологічної

концепції

літературного

аналізу,

інтерсуб’єктного навчання літератури;
 врахування етнокультурного досвіду кримськотатарського народу та
наукових досягнень відповідної етнопедагогіки.
Матеріали першого розділу дисертації висвітлено в таких публікаціях
автора: [1], [4], [6], [7], [9].
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РОЗДІЛ II
ВИХОВАННЯ ПОЧУТТЯ БАТЬКІВЩИНИ В УЧНІВ
КРИМСЬКОТАТАРСЬКИХ ШКІЛ
2.1. Діагностика початкового рівня вихованості почуття Батьківщини у
старшокласників кримськотатарських шкіл
Побудова

експериментальної

моделі

патріотичного

виховання

старшокласників засобами кримськотатарської літератури вимагає проведення
констатувальних зрізів з метою виявлення наявного стану практичного
розв’язання

проблеми.

Для

практичного

виявлення

реального

стану

сформованості в старшокласників почуттів Батьківщини у процесі вивчення
кримськотатарської літератури проведено спеціальні констатувальні зрізи, які
передбачали усне й письмове опитування вчителів та учнів, спостереження й
аналіз уроків кримськотатарської літератури, а також контрольні письмові
завдання за змістом виучуваних творів. Цю частину експериментальної роботи
виконано у сільських та міських школах з кримськотатарською мовою навчання,
розташованих у Криму та Херсонській області. Всього на цьому етапі
експериментальної роботи брали участь 20 учителів та 232 учнів.
Під час здійснення констатувального етапу з’ясовано:
 стан

організації

та

проведення

виховної

роботи

на

уроках

кримськотатарської літератури;
 початковий (наявний) рівень сформованості в старшокласників почуттів
Батьківщини у шкільному курсі кримськотатарської літератури.
Для відповіді на перше питання відбулося анкетування вчителів (див.
додаток А),яким запропоновано питання стосовно визначення та реалізації
виховної мети уроку; розподілу часу на уроці та планування на ньому виховної
ситуації; врахування суб’єктного досвіду учнів щодо громадської роботи та
національно-патріотичної діяльності;

розробки

систем

навчально-виховних

завдань відповідного змісту до виучуваних творів; підвищення власного
професійного рівня за рахунок цілеспрямованого опрацювання методичної
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літератури та фахової періодики. Результати опитування показані у таблиці 2.1.
(див. табл.).
Таблиця 2.1
Стан організації та проведення виховної роботи на уроках
кримськотатарської літератури (абс. /%)
№
1

Показник
Планування

Завжди

виховної

мети
2

Здійснення

виховної

ситуації
3

Інколи

Майже ніколи

9/45

8/40

3/15

9/45

8/40

2/10

9/45

8/40

3/15

-

1/5

Оцінювання результатів
своєї роботи і корекція
навчально-виховного

-

процесу
4

Ніколи

Розробка

систем

навчально-виховних

5/25

8/40

7/35

7/35

8/40

5/25

5/25

11/55

4/20

9/45

11/55

-

завдань
5

Залучення

батьків до

виховної

роботи

з

-

дітьми
6

Врахування учнівського
досвіду

патріотичної

-

діяльності
7

Підвищення
фахового рівня

свого

-

-

Усього опитано було 20 учителів. Анкетування їх показало, що значна
частина з них поряд із навчальною передбачає (завжди або інколи) досягнення на
уроці виховної мети, що прямо стосується

формування в учнів почуття

Батьківщини, спеціально планує створення на уроці виховної ситуації за змістом
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виучуваного твору, що вказує на повноту його дидактичної мети. Водночас не
приділяється належна увага підсумковій роботі над твором, внаслідок чого
значення прочитаного твору, у тому числі його патріотичний потенціал,
засвоюється неповно.
Близько половини опитаних намагається врахувати суб’єктний досвід учнів
як щодо вмінь самостійної пізнавальної діяльності, так і загальношкільної роботи
національно-патріотичного спрямування. При цьому частина вчителів налагоджує
партнерську взаємодію з батьками учнів, залучаючи можливості родинного
виховання, резерви етнопедагогіки.
Дещо нижчі показники стосуються розробки та впровадження на уроках
кримськотатарської літератури систем навчально-виховних завдань, спрямованих
на пізнання ідейно-художнього змісту твору та його виховного значення, що
істотно знижує пізнавально-виховний рівень уроку: всього четверта частина
опитуваних намагається постійно пропонувати учням відповідні завдання, проте
майже половина вчителів робить це несистемно і не систематично, а більше
третини – майже ніколи, задовольняючись завданнями, поданими в підручнику.
Опитування також показали, що менше половини вчителів відстежують
результати цієї роботи і своєчасно вносять до неї потрібні корективи з
урахуванням особливостей змісту виучуваного матеріалу, його художньої форми,
а також вікових особливостей школярів та рівня їх літературного розвитку.
Щоправда, визнають учителі, на уроках нерідко не вистачає часу на створення
виховних ситуацій.
Менше половини колег намагається опрацьовувати відповідну педагогічну
літературу, до того ж, на цьому шляху зустрічає багато труднощів, першими з
яких є відсутність фахової тематичної періодики і спеціальних посібників для
вчителів та учнів кримськотатарських шкіл.
Частина вчителів узагалі вважає, що виховну роботу мають здійснювати у
школі інші працівники: насамперед, класний керівник, організатор, заступник
директора з виховної роботи, на уроках же діти повинні перш за все навчатися.
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Виявлені під час цього опитування недоліки стосовно організації та
проведення патріотично-виховної роботи в шкільному курсі кримськотатарської
літератури підтверджують актуальність нашого дослідження, метою якого є
створення і впровадження ефективної методичної системи виховання почуття
Батьківщини в учнів кримськотатарських шкіл засобами рідного мистецтва слова.
Успішність патріотичного виховання значною мірою пов’язується зі
змістом і формами всієї виховної роботи в школі, населеному пункті, регіоні,
залежить від урахування місцевих (територіальних) умов, сприятливих для
формування в старшокласників патріотичної свідомості та відповідних почуттів.
Так,

вивчення

літератури

відбувається

у

загальношкільному

контексті

обговорення тематичних питань типу:
1. Спортсмени Криму – наша гордість.
2. Наш Крим – скарбниця історії народу.
3. Моє улюблене місце нашого краю.
4. Наукові та культурні досягнення Криму (див. додаток Б).
Ці та подібні питання, обговорювані у різній формі (класна година,
загальношкільний захід, «п’ятихвилинка» на уроках тощо) з учнями, створюють
емоційно-почуттєву атмосферу навчання і виховання учнів кримськотатарських
шкіл, єдиний «виховний режим», що має мотиваційне значення для вивчення
рідної культури і літературного мистецтва зокрема. Адже досвід участі в
патріотичній діяльності збагачує учнів, впливає на розвиток у них соціальних
думок і почуттів як складових суб’єктних досягнень кожного в своєму
особистісному становленні. Щоправда, старшокласники, особливо сільських
шкіл, не виявляють достатньої активності щодо участі в цих заходах.
Подальші діагностичні дії щодо констатації наявного в старшокласників
рівня

патріотичної вихованості й стану національно-виховної роботи

в

кримськотатарській школі загалом стосувалися експериментальної роботи зі
старшокласниками, а саме: а) тематичного опитування школярів та педагогічних
спостережень; б) розробки контрольних завдань для них за виховним змістом
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програмових

творів

та

в)

визначення

критеріїв,

показників

та

рівнів

сформованості в учнів 10-11 класів патріотичних почуттів.
Всього було опитано 365 учнів п’яти кримськотатарських шкіл. Учням
старшої школи пропонувалися анкетні питання, за допомогою яких з’ясовується
особистісне ставлення школярів до свого роду, етносу, рідного краю:
1. Чи знаєте ви історію своєї родини? Про які повчальні факти з життя
родичів можете розповісти?
2. Чи цікавитесь ви історією рідного краю? Чим саме? Розкажіть цікавинку.
3. Чи знаєте ви і шануєте символіку свого народу? Назвіть основні символи
народної культури і духовності.
4. Чи хотіли б ви покинути Крим і жити в іншій місцевості? Поясність,
чому.
5. Які події в житті народу вас особливо вразили? Чим саме?
6. Як ви розумієте патріотизм?
7. Поясність своє ставлення до Батьківщини (див. додаток А).
Ствердну відповідь на перше питання дала переважна більшість опитуваних
(75%), проте скласти родовід змогли тільки 14% учнів, й далі третього коліна
відомості про свій рід в юнаків і дівчат обриваються. Не всі старшокласники
змогли навести цікаві відомості з життя родини (лише 15%), частині з них (19%)
запам’яталися відвідини дідуся й бабусі на національні свята, іншим (28%) –
сімейна вечеря. Лише поодинокими були згадки дітей про видатних родичів на
кшталт: бабуся – місцева поетеса, дідусь – відомий у місті ювелір тощо.
Відповіді на друге питання анкети були цікавими тим, що переважна
більшість учнів кримськотатарських шкіл проживає у сільській місцевості, яку і
вважає своєю малою батьківщиною, проте четверта частина опитаних назвали
своєю батьківщиною весь Крим. Більше третини старшокласників вважають, що
треба знати історію свого краю, ще частина визнає, що бажано її знати, проте
мало хто міг назвати видатні історичні події, що відбулися в їхньому селі чи місті,
менше третини – спромоглися пригадати історичні пам’ятники та визначні місця;
половина учнів не відвідали краєзнавчі музеї Криму жодного разу.
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Похвально те, що багато учнів (87%) знають, як виглядає герб і прапор
кримськотатарського народу, змогли його намалювати, хоча розкрили значення
цієї символіки далеко не всі (лише 51%). Учні здебільшого не знають автора гімну
кримськотатарського народу, половина з них не змогли навести більше одного
куплета з нього, знають повністю – до 8% юнаків і дівчат.
Із народних традицій старшокласники переважно називають весільні обряди
(77%), національні свята (Курбан-байрам, Ораза-байрам) – до 9%. Вказують учні
й на інші традиції: гостинність (54%), піклування про хворих родичів (29%),
прибирання кладовища (17%), проте пояснити сенс їх зважилися трохи більше
10% дітей.
Водночас учні кримськотатарських шкіл помічають і проблеми рідного
краю: незнання молоддю рідної мови (58%), настача шкіл із кримськотатарською
мовою навчання (53%), необлаштованість доріг (48%), відсутність газифікації та
електрики (29,5%). Насторожує й те, що половина опитаних вважає, що з часом у
їхньому краї буде ще гірше.Більшість дітей (93%) хотіли б жити тільки в Криму, й
лише 5% готові його покинути. Далі свого села не хоче жити третина
старшокласників, виїхати до Симферополя збирається до половини дітей.
Цікаво, що близько 63% опитаних пояснюють патріотизм як почуття любові
до Батьківщини, однак майже третина юнаків і дівчат не задумувалися над цим
питанням для себе. Насторожує також і те, що п’ята частина молоді вважає, що
спочатку батьківщина нехай зробить для них усе можливе, а тоді тільки вони
будуть працювати на її благо.
На думку багатьох старшокласників, патріотизм найповніше проявляється в
успішному навчанні (56,5%), суспільно корисній праці (49%), %),

в різних

патріотичних акціях (30%), у виконанні військового обов’язку (23%), в уславленні
рідного краю в різних видах мистецтва (9%).
На розуміння патріотизму позитивно впливають, на думку школярів,
наукові та публіцистичні джерела (12%), відомості, одержані від близьких та
друзів (38%), із засобів масової інформації (21%), власна практична діяльність
(більше третини учнів); читання художньої літератури впливає на 25% опитаних.
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Під час усного опитування школярів з’ясовані й негативні явища, які
знижують патріотичні почуття. Серед них старшокласники назвали несприятливе
сімейне оточення, негативний вплив товаришів, відсутність дружного колективу з
позитивною мотивацією, недоліки в роботі вчителів, складна ситуація в державі й
напруга в суспільстві.
Узагальнені результати цього опитування старшокласників

подано в

таблиці 2. 2 (див.табл.).
Таблиця 2. 2

1

відповіді

Не дає

відповідь

Дає неповну

Питання

відповідь

№

Дає повну

Ставлення старшокласників до свого роду і краю (абс. /%)

Чи знаєте ви історію своєї родини?
Розкажіть про повчальні факти з

85/36

135/57

16/7

26/11

182/77

28/12

144/61

73/31

19/8

97/41

120/51

19/8

12/5

212/90

12/5

149/63

76/32

11/5

58/24

121/50

57/25

життя родичів
2

Чи цікавитесь ви історією рідного
краю?

Чим

саме?

Розкажіть

цікавинку.
3

Чи знаєте ви і шануєте символіку
свого народу?

4

Назвіть основні символи народної
культури і духовності.

5

Чи хотіли б ви покинути Крим і
жити в іншій місцевості? Поясність,
чому.

6

Як ви розумієте патріотизм?

7

Поясність
Батьківщини.

своє

ставлення

до
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Для нас важливим було у дослідженні з’ясувати також читацькі інтереси
старшокласників та напрями їхніх духовних пошуків, що має наріжне значення
для виховної роботи з учнями засобами художньої літератури.
З

метою

виявлення

кримськотатарських

шкіл

читацьких

стосовно

інтересів

патріотичного

старшокласників

виховання

їм

було

запропоновано відповісти на такі питання (див. додаток А), відповіді на які
послужили певними показниками цих якостей (див. табл. 2. 3).
1. Любите ви читати книжки? 2. Є у вас домашня бібліотека? 3. Є у ній
твори патріотичного змісту? 4. Важливо для вас зрозуміти у творі авторську
думку? 5. Прагнете ви розповісти про свої враження від прочитаного твору?
6. Знайшли ви у книгах свій ідеал людини-патріота?
Таблиця 2. 3

відповідь

Відсутня

відповідь

Негативна

Питання

відповідь

№

Ствердна

Читацькі інтереси старшокласників (абс. /%)

1

Любите ви читати книжки?

47/20

36/15

153/65

2

Є у вас домашня бібліотека?

53/22

58/25

125/53

3

Є в домашній бібліотеці твори

35/15

33/14

168/71

56/32

53/14

127/54

33/14

28/12

175/74

47/20

59/25

130/55

патріотичного змісту?
4

Важливо для вас зрозуміти у творі
авторську думку?

5

Прагнете ви розповісти про свої
враження від прочитаного твору?

6

Знайшли ви у книгах свій ідеал
людини-патріота?

Учнівські відповіді засвідчили, що певній частині (до 20%) старшокласників
цікаво читати художню літературу, особливо повісті про видатних людей,
пригодницькі романи та про кохання. Перевагу загалом віддають прозовим
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творам. Водночас є учні (до 15%), які не люблять читати, їх більше приваблюють
відеоматеріали.
Показово, що юним читачам важливо поділитися власною думкою про твір,
дати йому оцінку; старшокласники навіть ображаються, коли хтось сумнівається в
правильності їхніх читацьких суджень про ідею твору. Таких учнів не менше
третини від опитаних. Замислитися над доленосними питаннями життя,
ставленням до народних святинь їх примушують твори видатних письменників,
таких як Б. Чобан-заде («Джаник кавал»), А. Гірайбая («Татар ічун»),
твориШ.Бекторе та ін. Особливо їх цікавлять художні та публіцистичні матеріали
про видатного земляка вченого і просвітителя І. Гаспринського, героїчного
льотчика Амета хана Султана, які для них є ідеалами борців, яких варто
наслідувати у своєму житті.
На жаль, у більшості своїй учні не виходять у виборі книжок для читання за
межі навчальних програм. Глибше дослідити результативність засвоєння учнями
патріотичного значення програмових творів допомогли спеціальні завдання
зрізових контрольних робіт.
Для визначення початкового рівня сформованості в учнів почуття
Батьківщини

нами

розроблені

спеціальні

критерії

та

їх

показники,

охарактеризовано традиційні рівні сформованості вказаних якостей: високий,
достатній, середній та початковий, що відповідає прийнятим критеріям
оцінювання навчальних здобутків учнів [175, С. 121-123]. У нашому дослідженні
мова йде про критерії сформованості в старшокласників почуття Батьківщини. За
допомогою методів математичної статистики можна буде певним якостям
присвоювати відповідні кількісні показники, які дозволять робити підрахунки,
показуючи рівні сформованості якостей у цифрах. Роблячи зіставлення кількісних
показників, можемо простежити динаміку результатів виховного процесу.
У педагогічній літературі є різні підходи до визначення критеріїв та
показників

сформованості

патріотичних

почуттів

учнів

(О.

Ісаєва[87],

В. Мірошниченко[138]). Об’єднує їх те, що всі вони враховують емоційномотиваційний, пізнавальний та оціночний чинники, що в підсумку має
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світоглядне ціннісно-патріотичне значення. Зважаючи на основні три стадії
психологічного сприймання учнями художнього твору (за О. Никифоровою[154])
та єдність навчання і виховання засобами літератури (за Т. Бугайко та
Ф. Бугайка[37]), обираємо такі критерії, що дають змогу визначити глибину
осягнення ідейно-художнього потенціалу твору, одним із наслідків якого є
особистісний вплив прочитаного на учнів: літературні знання, читацькі вміння
та особистісно ціннісні ставлення.
Перший критерій – літературні знання – включає в себе такі показники: а)
обізнаність із програмовими творами та їх авторами; б) визначення основних
образних компонентів виучуваних текстів.
Другий критерій – читацькі вміння – показує глибину пізнавальної роботи
учнів над текстом, доцільність розгляду тих чи тих його компонентів у їх
емоційно-логічній взаємодії. Показниками його виступають: здатність визначати
у тексті художні картини та пояснювати їх значення; вміння аналізувати весь твір.
Третій критерій – особистісно ціннісні ставлення – засвідчує відповідність
усвідомлення учнями змісту твору, що дозволяє аргументовано інтерпретувати
його сутність. Показниками його є: здатністьдо естетичного сприйняття твору;
особистісне ставлення до цінностей, виражених митцем.
За допомогою визначених критеріїв схарактеризовано рівні вихованості
почуття Батьківщини у старшокласників:
- високий рівень властивий тим старшокласникам, які повно та правильно
відтворюють художні картини з тексту, що мають патріотичне значення,
виявляють до них належне емоційне ставлення, складають відповідне перше
враження від прочитаного; розрізняють і розглядають компоненти тексту у
взаємодії їх змісту й форми, помічають у тексті його образну та ідейну домінанту;
роблять доречні узагальнення, формують предметні й світоглядні поняття,
пояснюють патріотичні мотиви твору і своє ставлення до них;
- достатній рівень характерний для учнів, які переказують уривки
патріотичного змісту, водночас виявляють поверхове ставлення до зображених
подій; аналізують твір як у змістовому, так і художньому аспектах, акцентують
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увагу на патріотичних подіях та вчинках персонажів; проте учні цього рівня
висловлюють недостатньо обґрунтовані оцінні судження щодо художніх подій та
поведінки дійових осіб;
- середній рівень мають учні, які не зовсім близько до тексту переказують
прочитане й мають труднощі у визначенні патріотичного змісту зображених
художніх картин, як і свого ставлення до них; наводять приклади з тексту,
називають головних персонажів, але не можуть доказово пояснити їх роль у творі;
мають труднощі у визначенні мотивів поведінки літературних героїв, їхньої
морально-етичної позиції. Таким учням важко визначити і пояснити головну
думку твору, його художні особливості; виникає загроза формального засвоєння
патріотичного значення прочитаного;
- низький рівень характерний для учнів, які не мають належного уявлення
про основні художні картини твору та їх ідейно-образне значення, неспроможні
висловити й пояснити своє ставлення до прочитаного, не усвідомлюють
ціннісного потенціалу художнього матеріалу й далекі від його особистісного
засвоєння.
Для

з’ясування

рівнів

сформованості

в

старшокласників

кримськотатарських шкіл почуття Батьківщини їм були запропоновані зрізові
контрольні завдання, узгоджені з критеріями вимірювання досліджуваних якостей
(див. додаток В). Оцінювання учнівських відповідей проводилося за 12-бальною
системою:

за

правильне

виконання

завдань

першого

і

другого

рівнів

виставляється по два бали, третього рівня – 4 бали (виконується на вибір учня
одне завдання цього рівня, зважаючи на його складність).
Контрольні роботи виконувалися послідовно, за кожними критеріями
зокрема, потім результати додавалися і виходила загальна сума балів у 10-х та
11-х класах. Уже на цьому етапі педагогічного експерименту були визначені
експериментальні та контрольні класи: 10-і (відповідно 118 і 122 учні) та 11-і
(відповідно 114 і 111 учнів). Експериментальні й контрольні класи мали невелику
кількісну різницю між собою та приблизно однаковий рівень літературних знань,
умінь та патріотичної орієнтації.
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10

клас.Критерій

1:

літературні

знання.

Показники:

обізнаність

старшокласників з програмовими творами та їх авторами; усвідомлення основних
образних компонентів виучуваних текстів.
Завдання:
1. Назвіть твори улюблених письменників кримськотатарської літератури
та визначте їх проблематику.
2. Яка картина татарського степу зображена в одноіменному творі
Б.Чобан-заде?
Результати виконання завдань за першим критерієм та його показниками
подані в таблиці 2.4.
Таблиця 2. 4
Рівні вихованості патріотичних почуттів за першим критерієм
№

Питання

(абс. /%). 10 кл.
Рівні
Високий

Достатній

Середній

Низький

ЕК

КК

ЕК

КК

ЕК

КК

ЕК

КК

1 Перше

7/6

6/5

24/20

23/19

41/35

44/36

46/39

49/41

2 Друге

8/7

7/6

21/18

22/18

45/38

46/38

44/37

47/38

Відповідаючи на питання знаннєвого характеру, десятикласники називали
вивчені твори та їх авторів, проте у більшості своїй це були Б. Чобан-заде,
А. Гірайбай, творчість яких розглядалася на початку навчального року, а також
І. Гаспринський, відомий учням із 9-го класу. Такі ж поети, як А. Умер,
У. Тахтаргази, Я. Шакир-Алі (із вивченого в 9-му кл.) були названі лише зрідка.
Твори, що не ввійшли до навчальних програм, не називалися зовсім.
Стосовно проблематики творчості названих митців майже половина учнів
наголошували переважно на її патріотичній спрямованості; із мотивів вказували
на оспівування краси рідного краю, його тяжкої історії, особливо в степовій
частині Криму, особливе місце відводилося трагічним сторінкам депортації
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кримськотатарського народу. Біля третини десятикласників не дали належної
відповіді на перше питання.
Відповіді учнів на друге питання показали, що лише незначна частина
учнів виявила високі знання відповідних образних компонентів із прочитаних
творів, трохи більше десятикласників показали достатній рівень цих знань;
переважна більшість учнів має посередні та низькі знання про основні значущі
елементи художніх текстів. Наприклад, більше половини школярів не змогли
пояснити поняття ліричного героя, відтворити картину тихого татарського степу,
змальовану Б. Чобан-заде, визначити проблематику його одноіменного вірша.
Критерій 2: читацькі вміння.
Показники: здатність помічати у тексті художні картини та пояснювати їх
значення; вміння аналізувати твір.
Завдання:
3. Поясніть символічне значення образу моря у вірші К. Джаманакли
«Море рідного краю».
4. Схарактеризуйте образ ліричного героя поезії Мемета Ниязія.
Результати виконання завдань за другим критерієм та його показниками
подані в таблиці 2.5.
Таблиця 2.5
Рівні вихованості патріотичних почуттів за другим критерієм

Питання

(абс. /%). 10 кл.
Рівні
Високий

Достатній

Середній

Низький

ЕК

КК

ЕК

КК

ЕК

КК

ЕК

КК

1 Перше

6/5

9/7

19/16

21/17

47/40

49/40

46/40

43/35

2 Друге

7/6

8/7

20/17

22/18

44/37

48/39

47/40

44/36

№

Виконання учнями першого завдання показало, що лише 9-11% із них
змогли пояснити, що образ моря із поезії К. Джаманакли символізує собою
потужну силу кримськотатарського народу, який любить свій край і пишається
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його красою. Інші відповіді десятикласників були на достатньому рівні – учні
(до 20%) писали про те, що море «означає багатство Криму», «невіддільне від
рідного краю», є його «квіткою»,

«родзинкою», проте не змогли піднятися

до розуміння того, що «народ – як море!». Найбільша частина десятикласників
(до половини) під час виконання цього завдання виявилася посередні вміння
налізу художнього образу: в кращому випадку були вказівки на те, що море
виступає символом Криму; решта – не змогли дати належного пояснення.
Критерій 3: особистісно ціннісні ставлення.
Показники: здатністьдо естетичного сприйняття твору; особистісне
ставлення до цінностей, виражених митцем.
Завдання:
5. Схарактеризуйте цінності, виражені у поезії А. Гірайбая «Заради татар»?
6. Поясніть своє ставлення до лірики Б. Чобан-заде.
Результати виконання завдань за третім критерієм та його показниками
подані в таблиці 2.6.
Виконання завдань особистісно-ціннісного характеру особливо значущі
у контексті нашого дослідження, бо дають змогу зі значною мірою достовірності
виявити ставлення учнів до прочитаних творів та естетичних цінностей, які в них
виражені. Характеризуючи естетичні цінності поезії А. Гірайбая «Заради татар»,
лише незначна частина юнаків і дівчат змогла сформулювати думку про те, що
найбільша цінність – це людина, яка дбає про свій край, свій народ, готова заради
нього піти на самопожертву. Учні, які виявили достатній рівень оціночних
суджень, сказали про те, що найвища цінність для поета, як випливає з його
твору, – це кримськотатарський народ, заради якого поет стверджує: «Я розтопчу
вселенське місце гніздування ворогів татар! Заради татар пройду степами
вовком…».

Переважна

більшість

десятикласників

обмежилася

загальною

вказівкою на патріотичне значення твору, що було не так і складно, зважаючи на
промовисту назву цієї поезії А. Гірайбая: «Татар ічюн» – «Заради татар».
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Таблиця 2. 6.

№

Питання

Рівні вихованості патріотичних почуттів за третім критерієм (абс. /%). 10 кл.
Рівні
Високий

Достатній

Середній

Низький

ЕК

КК

ЕК

КК

ЕК

КК

ЕК

КК

1

Перше

9/8

9/7

21/18

23/19

49/41

52/43

39/33

38/31

2

Друге

8/7

10/8

25/22

27/23

49/41

47/38

36/30

38/31

Дещо вищий результат виявився після виконання другого завдання,
оскільки йшлося про ставлення школярів до творчості широко відомого поета –
Бекира Чобан-заде. Проте переважали висловлювання емоційного характеру й
недостатньо було роздумів про ціннісні смисли, виражені поетом-філософом в
метафоричних образах Дунаю, що розлився, палацу, який хоче побудувати поет,
тихого татарського степу та ін. Певна частина учнів вказала на те, що подібні
твори виховують у них почуття Батьківщини, інтерес до історії свого народу,
спонукають замислитися про свою долю.
У 11 класі були виконані такі групи завдань:
Критерій 1: літературні знання.
Показники: обізнаність старшокласників з програмовими творами та їх
авторами;усвідомлення основних образних компонентів виучуваних текстів.
Завдання:
1. Назвіть твори улюблених письменників кримськотатарської літератури та
визначте їх основні мотиви.
2. Які картини трагічної депортації кримськотатарського народу показані в
поезії І. Асаніна?
Результати виконання завдань за першим критерієм та його показниками
подані в таблиці 2.7.
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Таблиця 2.7
Рівні вихованості патріотичних почуттів за першим критерієм

№

Питання

(абс. /%). 11 кл.
Рівні
Високий
ЕК

КК

Достатній
ЕК

Середній

Низький

КК

ЕК

КК

ЕК

КК

1

Перше

12/10

10/10 33/29

31/28

36/32

38/33

33/29

32/29

2

Друге

11/10

9/8

27/24

44/38

43/39

34/30

32/29

25/22

Одинадцятикласники (114 осіб в експериментальних класах, 111 – у
контрольних класах) назвали ширше коло письменників, творчість яких відома їм
ще з 10 кл. Із поетів вони вказали Б. Чобан-заде, А. Гірайбая, а також І. Асаніна.
Усі вони, відзначили школярі, найбільшу увагу приділили долі свого народу,
сторінкам його трагічної історії, особливо депортації, а також мріям про щасливе
майбутнє. Учні тісніше, ніж у попередньому класі, пов’язували долю митців з
життям кримськотатарського народу. Порівняно з 10 класом, учні мають ширші
знання про майстрів слова кримськотатарської літератури та основні мотиви їх
творчості.
Стосовно

картин

трагічної

депортації

кримськотатарського

народу,

показаних у поезії І. Асаніна, одинадцятикласники (27%) називали зображення
всенародного горя в поезії «Виникла можливість…», тяжкого життя у вигнанні,
на чужині («Моя клятва», «Кажу правду»), повідомили, що І. Анасін і сам поет
нелегкої долі, разом із родиною зазнав горя депортації, сталінських таборів, але не
полишив боротьби за свободу і справедливість свого народу. Хоча переважна
більшість учнів (до 70%) обмежилася під час відповіді на це питання
відтворенням підручникового матеріалу, без належних посилань на тексти
вивчених творів.
Критерій 2: читацькі вміння.
Показники:здатність визначати у тексті художні картини та пояснювати їх
значення; вміння аналізувати твір.
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Завдання:
3. Розкрийте алегоричний зміст образу мосту з вірша С. Еміна «Де той
міст?».
4. Проаналізуйте (на свій вибір) вірш Ч. Алі.
Результати виконання завдань за другим критерієм та його показниками
подані в таблиці 2.8.
Таблиця 2.8
Рівні вихованості патріотичних почуттів за другим критерієм

№

Питання

(абс. /%). 11 кл.
Рівні
Високий

Достатній

Середній

Низький

ЕК

КК

ЕК

КК

ЕК

КК

ЕК

КК

1 Перше

9/8

6/5

23/20

24/22

47/41

45/40

35/31

36/32

2 Друге

7/6

7/6

21/18

19/17

45/40

42/38

41/36

43/39

Відповіді учнів на ці питання переконали, що алегоричний зміст художніх
образів багатьом із них залишається не усвідомленим. Наприклад, образ мосту
із вірша С. Еміна «Де той міст?» далеко не всі старшокласники пов’язують
із возз’єднанням народу-вигнанця з Батьківщиною, поверненням татар до Криму,
і ширше – з єднанням народів, які прагнуть жити в мирі і справедливості.
Щодо другого завдання, то аналіз поезії Ч. Алі «Прокинься, Чатирдаг,
прокинься!» перетворився на звичайний переказ його змісту. Третина учнів не
змогли вказати художні образи та пояснити їх функціональне навантаження у
тексті. Лише до третини одинадцятикласників упоралися із цим завданням,
змогли розкрити образну картину твору і визначити, які думки й почуття
виражено у ньому. Однак і вони в більшості своїй оминули важливі питання
ритмомелодики твору, його ідейно-художнього та естетичного значення.
Критерій 3: особистісно ціннісні ставлення.
Показники: здатність до естетичного сприйняття твору; особистісне
ставлення до цінностей, виражених митцем.
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Завдання:
1. Схарактеризуйте цінності, виражені в поезії С. Єміна «Горішник».
2. Поясніть своє ставлення до лірики І. Асаніна.
Результати виконання завдань за третім критерієм та його показниками
подані в таблиці 2.9.
Таблиця 2.9
Рівні вихованості патріотичних почуттів за третім критерієм
(абс. /%). 11 кл.

Питання

Рівні
ЕК

КК

ЕК

КК

ЕК

КК

ЕК

КК

1 Перше

7/6

5/4

21/17

17/15

47/43

41/37

39/34

48/44

2 Друге

8/7

6/5

22/18

18/16

47/43

44/40

37/32

43/39

№

Високий

Достатній

Середній

Низький

Особистісні судження учнів оціночного характеру про естетичний зміст
поезії С. Єміна «Горішник» здебільшого (майже половина) зосередилися навколо
пояснення алегоричного змісту образу горішника, і тільки незначна частина
одинадцятикласників (до 6%) висловилася про такі цінності, як любов до
Батьківщини і справедливість, щаслива доля народу на своїй землі, єднання всіх
людей навколо головного в житті – любові, єдності й добробуту.
За результатами виконання другого завдання – стосовно ставлення до
лірики Ч. Алі – учні виявили розуміння заклику поета до свого народу, щоб він
теж прокинувся й замислився над своїм існуванням, знайшов у собі сили для
боротьби за кращу долю. Однак майже ніхто з учнів, особливо сільських шкіл, не
висловив припущення про те, що образ Чатирдага символізує вічність буття на
землі, й так само кримськотатарський народ ніколи не припинить своєї історії.
Узагальнені результати виконання контрольних зрізових робіт можна відстежити
за таблицею 2.10 (див. табл.). Вони одержані шляхом поділу суми відсотків на 6 –
число тестових завдань за відповідним показником кожного критерію.

107

Таблиця 2. 10
Рівні вихованості патріотичних почуттів
у старшокласників кримськотатарських шкіл (%)
Рівні
Високий

№ Класи

Достатній

Середній

Низький

ЕК

КК

ЕК

КК

ЕК

КК

ЕК

КК

1

10

6

7

18

18

38

38

36

35

2

11

8

7

21

20

38

38

31

35

На підставі проведених у старшій школі зрізових контрольних робіт робимо
переконливий висновок про те, що лише незначна частина учнів 10-11 класів має
високий рівень сформованості читацьких знань і вмінь та патріотичного
ставлення до Батьківщини, значна частина старшокласників перебуває на
початкову рівні потрібних умінь і ставлень, що у кінцевому рахунку визначає
їхню читацько-патріотичну компетентність. Мало в цьому їм допоміг і підручник,
що має, як уже говорилося, недосконалу методичну частину.
Різниця у відповідях учнів контрольних та експериментальних класів була
неістотною,

що

вважаємо

сприятливим

фактором

для

об’єктивування

формувального експерименту.
Одержані результати констатувальних зрізів дали змогу дійти висновків:
1. Не зважаючи на те, що зміст і завдання літературної освіти
кримськотатарської молоді зорієнтовані на патріотичне виховання школярів,
далеко не всі учні знаходяться на високому і достатньому рівні сформованості у
них потрібних знань, умінь і ставлень, світоглядних позицій, що мають визначати
їхню патріотичну вихованість.
2. Значна

частина

вчителів

намагається

використовувати

змістові

можливості творів кримськотатарської літератури для виховання в учнів
усвідомленого почуття Батьківщини. Проте не всі словесники роблять це
обов’язково і цілеспрямовано, до того ж, не вистачає відповідної методичної
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літератури, розгалуженої системи підготовки і перепідготовки педагогічних
кадрів, належної мотивації педагогічної праці.
3. Більшість школярів у своїй читацькій роботі не виходить за рамки
шкільної навчальної програми, обмежені сімейними та місцевими інтересами
переважно

побутового

характеру.

Багато

хто

з

учнів

навіть

не

знає

кримськотатарської мови, щоб читати рідні літературу в оригіналі.
4. Контрольні завдання аналітико-синтетичного характеру і культурнооціночного змісту, запропоновані старшокласникам під час констатувальної
роботи, викликали у них найбільші труднощі, що вказує на необхідність
радикального

поліпшення

методичного

рівня

викладання

літератури

в

кримськотатарській школі і підтверджує актуальність нашого дослідження.
2.2.

Методична

система

виховання

почуття

Батьківщини

в

старшокласників на уроках кримськотатарської літератури
Виховання почуття Батьківщини в старшокласників під час вивчення
кримськотатарської

літератури

розглядаємо

як

педагогічно

керований

і

патріотично цілеспрямований процес виховання в учнів ставлення до Вітчизни на
основі особистісної орієнтації на приклади життєдіяльності письменників
кримськотатарської літератури;

моделі поведінки літературних героїв та

засвоєння духовних цінностей свого народу. Вважаємо, що тільки той учень має
справжнє почуття Батьківщини, хто сприймає і виражає їх осмислено.
Виховання в учнів почуття Батьківщини має здійснюватися на основі
теоретично обґрунтованої методики навчання і виховання засобами літератури.
Мова йде про створення спеціальної методичної системи цієї роботи, що охоплює
провідну ідею, мету і завдання дослідження, його концептуальні засади, а також
зміст, принципи, форми, методи, засоби та умови (етапи, підходи, засоби тощо)
формувального процесу в їх нерозривному зв’язку та взаємодії всіх системних
елементів.
Провідною ідеєю дослідження, у тому числі його експериментальної
частини,

є

концептуальне

рішення

стосовно

доцільності

проведення
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патріотичного виховання старшокласників у шкільному курсі кримськотатарської
літератури на всіх основних етапах вивчення художнього твору: у підготовчій
роботі до його сприймання, під час первинного читання тексту, а також його
аналізу й підсумкової роботи над прочитаним. Передбачається формування
літературних знань, умінь учнівсько-читацької діяльності та ціннісних орієнтацій
старшокласників на основі триєдиної моделі культури, що актуально у контексті
означеної теми та ефективно в плані розвитку світоглядних позицій школярів.
Мова

йде

про

методичну

систему

виховуючого

навчання

на

уроках

кримськотатарської літератури, в основі якого відбувається засвоєння не лише
знань, а й способів їх здобуття, а також реалізація виховного потенціалу
виучуваного твору, наслідком чого є засвоєння учнями змісту і значення
прочитаного.
У побудові методичної системи, отже, зважаємо на те, що мистецтво слова є
джерелом духовності, яка вважається літературознавчою категорією (за А.
Козловим[100]) і є каналом передачі культурних надбань кожної нації та всього
людства від покоління до покоління. Тому й навчання літератури в школі виконує
культурно-духовну місію, а не обмежується лише опануванням окремих знань і
вмінь. Розуміння читачем культурного досвіду, відображеного в художньому
творі,

можливість

його

осмислення

з

народних

духовних

позицій,

загальнолюдських ідеалів добра та справедливості, патріотизму й самовідданості
зумовлюється суб’єктним досвідом кожного зокрема. Тому розвиток цього
досвіду, який формується і в процесі шкільної освіти, особливо – під час навчання
літератури як художнього образу життя і людини, є важливим завданням
педагогічної спільноти, найперше – вчителя рідної мови і літератури, що
актуально у контексті навчання кримськотатарської літератури та патріотичного
виховання старшокласників.
Виконання педагогічного завдання по засвоєнню емоційно-чуттєвого та
пізнавально-світоглядного потенціалу літературного твору здійснюється у
кінцевому рахунку завдяки

осягненню

авторського

задуму,

осмисленню

художньої колізії, аргументованій інтерпретації тексту, на основі чого виникає
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свідомий літературно-культурний дискурс індивідуально-особистісного значення,
що викликає в читача особистісно вартісну реакцію належного катарсису.
Реалізується особистісного орієнтоване й компетентнісне навчання на практичнодіяльнісній основі й завдяки ціннісній характеристиці прочитаного, ефективність
впливу якого залежить від практичного впровадження науково виваженої
методичної системи навчання і виховання засобами літератури. Через особистий
контакт учня з текстом, діалог з його автором, критиками, вчителем та іншими
учнями відбувається усвідомлення смислових глибин твору й переживання
художніх картин, що впливає на оцінку ними художніх і життєвих явищ,
викликає, як наслідок, певні зміни в характері особистості, що є складовою
дидактичної мети.
Створення методичної системи формування в старшокласників почуття
Батьківщини під час вивчення кримськотатарської літератури передбачає
визначення і послідовну характеристику основних складових частин цієї системи,
які мають працювати в педагогічному процесі у тісній взаємодії. Зважаючи на
провідну ідею дослідження, визначаємо ключові положення нашої методичної
системи, які мають принципове значення для її теоретичного обґрунтування та
практичного

втілення.

Мова

йде

насамперед

про

такі

дидактично-

літературознавчі принципи:
 міжособистісної навчальної взаємодії;
 засвоєння літературного твору в єдності думки і почуття.
Принцип міжособистісної навчальної взаємодії (вислів І. Беха – А. А.)
старшокласників під час вивчення кримськотатарської літератури скеровує
вчителя на побудову та проведення виховуючого навчання на засадах діалогізму,
гуманізму та моральності, що означає зв’язок навчання і виховання на основі
змісту виучуваного твору, передбачає реалізацію суб’єктного потенціалу діячів
літературного процесу та учасників навчально-виховної роботи в їх партнерській
взаємодії, що відбувається в діалозі особистостей і культур, з урахуванням думок
і почуттів кожного суб’єкта діяльності, його особистісних запитів з погляду
високих моральних ідеалів, прийнятих у суспільстві. Здійснення цього принципу
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на практиці забезпечує інтерсуб’єктне навчання літератури (за В. Уліщенко),
діалогічну взаємодію і толерантність як основу полікультурного сприйняття й
особистісного засвоєння художнього твору, допомагає здійснювати виховний
вплив особи автора та створеного ним образу життя і людини на характер
кожного учня.
Відбувається особистісно зорієнтоване навчання школярів, особливо
ефективне в специфічних умовах активно-діяльнісного педагогічного процесу на
уроках літератури. Адже виховання почуттів на прикладі вивчення твору
зумовлюється не лише його змістом, а й характером пізнавальної діяльності та
особистісним

потенціалом

кожного

її

учасника,

особливо

учнів.

Увагу

старшокласників слід привернути до того, наприклад, що у кримськотатарській
мові вихованість позначається терміном «едеп», що завжди в народі перевірялася
за вчинками людини. Почуття Батьківщини у цьому контексті відноситься до
високих моральних якостей особистості, що невідривно від норм поведінки,
прийнятих

у

суспільстві,

й

тих

культурно-духовних

цінностей,

які

є

найважливішими людськими вимірами.
Стосовно особистісного потенціалу старшокласників, які беруть у цьому
процесі діяльну участь, зазначимо, що ключовим принципом, який забезпечує
ефективність навчання і виховання під час вивчення літературного твору, є також
положення про єдність читацької думки і почуття в цьому процесі. Мова йде
про взаємодію емоційно-чуттєвого фактора сприймання художнього твору з
пізнавальним, що забезпечує сприймання і пізнання явища мистецтва слова та
його особистісне засвоєння. Через схвильованість та емпатію читач глибше
занурюється у світ літературних героїв, адекватніше сприймає сутність і красу
картини, змальованої письменником, гостріше переживає духовне піднесення та
моральне очищення, переймається високими почуттями любові до Батьківщини й
готовності на самопожертву заради її блага. Саме завдяки емоційно-логічному
процесу осягнення явища мистецтва є можливість застосувати літературну задачу,
що розв’язується не лише як розумова вправа, а й моральна суперечність, тому є
потужним двигуном виховного процесу.
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Оскільки якість засвоєння художнього твору зумовлюється емоційноестетичною сприйнятливістю школярів, то в розробці методики патріотичного
виховання

засобами літератури орієнтуємося

на

три стадії художнього

сприймання (за О. Никифоровою[154]): 1) емоційного відтворення зображеного
письменником; 2) поглиблення пізнавальної роботи над текстом та 3) заключної
роботи над твором, що передбачає емоційну підтримку логічного процесу
осмислення тексту, допомагає зробити висновки про ідейно-художні особливості
та духовне значення твору, що об’єктивно справляє особистісне враження на
учнів-читачів. Побудова навчально-виховних завдань за стадіями художнього
сприймання апробована під час проведення констатувальних зрізів, а їх
виконання цілком піддається об;активному вимірюванню за розробленими
критеріями.
Враховуючи

стадійний

процес

художнього

сприймання,

плануємо

спрямувати емоційну енергію дітей та їхній розумовий пошук природним шляхом
– за стадіями рецепції твору. Для цього відповідно вибудовуємо розбір твору, так
розробляємо завдання і запитання за текстом, щоб вони відбивали не лише зміст
читацької роботи, а й порядок її проведення. Щоб розв’язати це педагогічне
завдання, орієнтуючись на стадії сприймання твору, відповідно визначаємо три
групи проблем, які треба розв’язати під час роботи над текстом та з якими
найчастіше стикаються учні: 1) виразне читання твору та його переказ близько до
тексту, адекватне емоційне враження від прочитаного; 2) аналіз тексту в єдності
думки і почуття, у взаємодії елементів його змісту й форми; 3) інтерпретація
(синтез) змісту і значення твору та новий рівень його засвоєння – узагальнюючий,
який передбачає свідоме визначення теми, проблематики та ідеї твору, пояснення
його художніх особливостей та авторської майстерності, суспільно-культурного
значення та духовного впливу. Саме на третій стадії первинні емоції читачів,
збагачені роботою думки, перетворюються й міцніють як глибокі людські
почуття, виховання яких є складовою мети нашого методичного дослідження.
Орієнтуючись на ключові проблеми вивчення твору (за І. Лернером,
В. Паламарчук[165]), визначаємо відповідні три типи навчально-виховних
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завдань, послідовне виконання яких приводить до успішного досягнення
дидактичної мети шляхом емоційно-відтворювальної, емоційно-аналітичної та
емоційно-узагальнюючої роботи учнів над текстом Кожен із типів цих завдань
має свою структуру, елементи якої відповідають основним умінням, які мають
виробити учні певного класу. Наприклад, 1 тип – емоційно-відтворювальний –
передбачає роботу відтворюючої уяви школярів; 2 тип – емоційно-аналітичний –
охоплює дії по розчленуванню (аналізу) компонентів змісту і форми твору; 3 тип
– емоційно-синтетичний – означає утворення в свідомості учнів образних і
поняттєвих узагальнень (синтез). У побудові змісту структурних елементів
перелічених типів завдань орієнтуємося на положення навчальних програм [160,
с. 159-160], в яких визначено, що повинні знати учні певного класу та які вміння у
них треба сформувати. Таким чином, у різних класах має бути своя структура
кожного типу навчально-виховних завдань – значно повніша по висхідній.
Знання і вміння, ціннісні орієнтації й ставлення, що їх мають виробити
десятикласники, трансформовані у завдання, спрямовані на їх вироблення шляхом
включення у процес вивчення різних художніх творів у певному класі.
Типи навчально-виховних завдань розташовуємо за нашою типологією
таким чином:У 10 класі 1 тип завдань має таку структуру:
 розкрити відомості про життя письменників;
 виразно прочитати художній твір або уривки з нього;
 пояснити сюжет і систему образів твору.
Структура 2 типу:
 розкрити ідейно-художню роль елементів сюжету, композиції, образної
системи твору та образотворчих засобів мови;
 визначити поняття ліричного героя, художнього образу;
 провести аналіз художнього твору;
 пояснити авторське ставлення до героїв та подій твору.
Структура 3 типу:
 схарактеризувати персонажів, пояснити їх типове значення;
 з’ясувати проблематику твору;
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 розкрити особливості індивідуального стилю письменника;
 обґрунтувати ідейно-естетичну оцінку художнього твору.
Відповідно, типологія навчально-виховних завдань для учнів 11 класу така:
структура 1 типу:
 висвітлити життєвий і творчий шлях письменників;
 показати знання текстів художніх творів;
 виразно прочитати твори, у тому числі – напам’ять.
Структура 2 типу:
 визначити поняття художнього образу, літературного типу, художнього
методу, стилю письменника, літературних родів і жанрів;
 провести самостійний аналіз творів;
 визначити роль системи образів, сюжету, композиції та образотворчих
засобів мови;
 виявити авторське ставлення до зображуваного.
Структура 3 типу:
 пояснити характерні художні особливості вивчених творів;
 визначити естетичне, загальнолюдське та конкретно-історичне значення
художніх творів.
Виконання цих завдань, структурованих відповідно до змісту знань і вмінь,
визначених у навчальних програмах як обов’язкових до засвоєння в 10 і 11
класах, забезпечує формування в старшокласників потрібних знань і вмінь, а
також поглиблює особистісне сприйняття художніх творів, оскільки вказує на
спосіб їх виконання (пояснити, визначити, охарактеризувати тощо), спонукає
давати ідейно-естетичну оцінку й пояснювати загальнолюдське та конкретноісторичне значення вивченого матеріалу.
Навчання кримськотатарської літератури і виховання патріотичних почуттів
школярів відбувається, отже, під час ознайомлення їх з особою письменника,
осягнення його життєвого ідеалу, виразного читання й відтворення змісту
виучуваних текстів, які в більшості своїй мають переважно національну
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спрямованість, й далі – аналізу образної системи творів та розкриття їх змісту і
багатьох значень, важливих для забезпечення життєдіяльності етносу, повнішого
розуміння конкретно-історичних умов його проживання, глибшого усвідомлення
загальнодержавних та загальнолюдських цінностей, з яких патріотизм визнається
високим

почуттям,

головним

мірилом

духовності

національно

свідомої

особистості.
Мотивація розподілу навчально-виховних завдань на типи і структуру
полягає в тому, що вони регламентують основний перелік важливих понять і дій,
які треба виконати в роботі над твором і тим самим забезпечити належний рівень
його особистісного засвоєння. Тобто, структурні елементи типів навчальновиховних завдань є своєрідними показниками кожного з них.
У своїй роботі зосередимося на окремих творах ліричного роду, що
вивчаються в 10 й 11 класах і мають значний природний (як ліричні твори)
потенціал для патріотичного виховання шкільної молоді. Стосовно ліричних
творів зазначимо, що вони в силу своєї специфіки найбільше з-поміж літератури
іншого роду насичені переживаннями ліричного героя, які впливають на
формування відповідних почуттів у юнаків та дівчат.
У побудові методичної системи спираємося на ціннісні характеристики
змісту творів виучуваних у старшій школі (див. табл. 2. 11).
Таблиця 2.11
Ціннісні характеристики змісту програмових ліричних творів, використаних
під час експериментальної роботи в 10-х класах
№ Назва твору
1

Автор

Знання і вміння

Думки і почуття

«Дунай розлив- Бекир

Етапи життя і творчості Патріотичні по-чуття

ся».

вченого, поета, педаго- і

«Холод Чобан-

чужини».
«У

заде
тихому

га.

Виразне

дії

поета-

читання громадянина.

поезії. Проблематика й Глибокі

татар-ському

жанрові

степу».

творів.

«Журлива сопіл-

колорит

особливості вання
Національний героя
у

пережиліричного
про

долю

творах. рідного краю, йо-го
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ка».

Поняття про соціально- минуле і май-бутнє.

«Я

побудую палац».

політичну

лірику

та Думки про оновлення

ліричного

героя. краю,

Написання

твору- Криму

роздуму

відродження
та

проблемного народу,

його
ідеал

характеру за вивченим народного героя.
твором.
2

«Джигитке».

Амді

«Бахчисарай».

Гірай-

«Карасув».

бай

«Заради татар».

Нарис

життя

й Патріотичні почуття і

творчості.

дії

Виразне
та

поета-

читання громадянина.

аналіз

поезії. Глибокі

Національ-ний
лірики.

пережи-

колорит вання

ліричного

Характер героя

ліричного

про

долю

героя. рідного краю, йо-го

Проблематика
жанрові

та минуле і май-бутнє.

особливості Ліричні

творів.

Заклик

почуття

до краси рідного краю,

стійкості в боротьбі з самовідданої лю-бові
ворогами вітчизни. Кар- до Вітчи-зни. Думки
тини

минулого

і про

ідеал націона-

впевненість у відроджен- льного
ні

Бахчисарая.

Карасува
натхнення
Готовність

–

героя.

Краса Упевненість

у

джерело відродженні рід-ного
поета. краю.
стати

на

захист інтересів свого
народу.
3

«Море
краю».
джигіта».

рідного Керім

Відомості про життя і Патріотичні по-чуття

«Честь Джама- творчість поета. Виразне і
накли

читання та аналіз поезії.

дії

громадянина.

поета-
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Характер

ліричного Замилування красою

героя. Проблематика та природи
жанрові

рідного

особливості краю.

творів.

Почуття

Національний нездоланності

колорит лірики.

народної

сили.

Захоплення

ідеалом

мужності

та

благородства.
Таблиця 2.12
Ціннісні характеристики змісту програмових ліричних творів, використаних
під час експериментальної роботи в 11-х класах
№ Назва твору

Автор

Знання і вміння

1 «Виникла

Ідріс

Відомості про життєвий Патріотичні почуття і

Асанін

і творчий шлях поета. дії

можливість…».

Думки і почуття
поета-

«Прощай, улюб-

Виразне читання й аналіз громадянина.

лений Крим!».

поезії. Характер лірич- Співчуття

до

«Моя клятва».

ного героя. Проблема- згорьованого

на-

«Кажу правду».

тика

та

художні роду,

особливості
Естетичне,

віршів. депортації.
загально- розлуки

людське та конкретно- краєм,
історичне

засудження
Печаль

з

ріжним
поетичні

значення роздуми

ліричних творів.

про

майбутнє

народу.

Почуття
самовідданої любові
до народу, заклик до
боротьби
свободу.

за

його
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2 «Де той міст?». Сеіту«Горішник».

мер

Відомості про життєвий Патріотичні по-чуття
і творчий шлях поета. і

дії

поета-

«Якщо не прол- Емін

Виразне читання й аналіз громадянина.

лються дощі…».

поезії.

«Разом з усіма».

чного героя. Значення батьків-щиною.

Характер

Мрії

ліри- про возз’єд-нання з

образу мосту. Проблема- Почуття трагізму від
тика

та

художні роз-луки з вітчизною,

особливості

віршів. оптимістичної ві-ри в

Естетичне,

загально- її майбутнє.

людське та конкретноісторичне

значення ного в його єдності з

ліричних творів.
3 «Біда».
«Прокинься,

Ідея сили кожнаро-дом.

Черкез

Відомості про життєвий Патріотизм

поета-

Алі

і творчий шлях поета. громадянина.

Чатирдаг,

Виразне читання й аналіз Співчуття

прокинься!»

поезії. Значення образу багатостраждальЧатирдага.

Характер ного

ліричного

віршів.

народу,

та засудження злочину

особливості перед ним. Заклик до
Естетичне, боротьби,

загально-людське

та життєвої

конкретно-історичне
значення

кримсько-

героя. татарського

Проблематика
художні

до

актив-ної
позиції

кожного.

ліричних

творів.
Цей трансформований з погляду проблеми дослідження витяг із навчальних
програм, по-перше, адаптує їх зміст відповідно до завдань патріотичного
виховання старшокласників засобами кримськотатарської літератури, по-друге,
дає матеріал для цілеспрямованої експериментальної роботи, особливо її
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формувального етапу, по-третє, допомагає вчителям у їх роботі над календарнотематичним планом викладання шкільного курсу кримськотатарської літератури в
старших класах. Структурований таким чином зміст навчання і виховання в
шкільному курсі кримськотатарської літератури передбачає застосування для
його засвоєння учнями відповідної системи методів і форм педагогічної роботи.
Учені (Л. Виготський[46], А. Ситченко[204]) вказують на методи літературного
аналізу в школі, методи учіння, метод проектів, модельований метод та ін.,
актуальні у контексті нашого дослідження. Дидактична наука дає можливість
скористатися в цій роботі різними класифікаціями методів навчання літератури, в
основу яких покладено різні чинники: зміст і форму знань, характер пізнавальної
роботи тощо.
У навчанні літератури й патріотичному вихованні учнів робимо вибір на
користь словесних методів: розповіді та лекції; практичної роботи над текстом;
унаочнення навчального матеріалу, що сприятиме глибшому опрацюванню
біографічних відомостей про письменника, текстів виучуваних творів та
матеріалів про них. Так, під час вивчення у старших класах відомостей про життя
і творчість письменників доречним буде провести лекцію, в якій висвітлюється
естетичний ідеал митця та його громадянська позицію, художній світ творів
письменника та його погляд на людину і суспільство.
Виразне читання і засвоєння творів потребує більше практичної роботи і
передбачає дії вчителя й учнів, спрямовані на емоційне і правильне відтворення
тексту та його аналіз, що враховує особливості певного літературного роду й
жанру.
Підсумкова робота за вивченим твором особливо важлива з погляду нашого
дослідження, оскільки саме на заключному етапі вивчення твору наголошується
на ідейно-художніх особливостях і значенні твору, його естетичній вартості та
національному і загальнолюдському контенті. При цьому усні й письмові
завдання на основі прочитаного твору є дієвими засобами досягнення глибшої
думки учнів та сформованості відповідних почуттів – стурбованості за долю
рідного краю, любові до Батьківщини й самовідданої боротьби за її кращу долю.
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У дослідженні зважаємо також на методи виховання та розвитку, зокрема,
метод системного навчання цінностей з такими його прийомами:
 первинне засвоєння інформації, яке відбувається за допомогою розповіді,
лекції, пояснення, бесіди, що забезпечують надання учням відомостей про
моральні цінності, які сповідує у своєму житті письменник та персонажі його
творів;
 пояснення поведінки літературних героїв з погляду етичних норм і правил
поведінки, у тому числі – патріотичного змісту;
 керована дискусія стосовновідповідності думок і вчинків персонажів
суспільним ідеалам патріота-громадянина;
 рольова гра, що передбачає залучення школярів до участі в модельованій,
штучно створеній ситуації, в якій вони мають виконати певну соціальну роль, яка
допоможе їм у розв’язанні літературної задачі та поясненні моральних
суперечностей, які вона підкреслює. Така ситуація може бути викликана
необхідністю поставити себе на місце того чи іншого персонажа чи автора
виучуваного твору, дає можливість апелювати до інших читачів, звернутися до
них із порадою. Цьому сприяють такі завдання і запитання:
1. Як би ви вчинили на місці літературного героя?
2. Щоб ви порадили йому для виходу з кризи?
3. Щоб ви з’ясували для себе і бесіди з автором прочитаного твору?
Характер

цих

кримськотатарської

запитань

вказує

на

те,

літератури

прийом

рольової

що
гри

під

час

вивчення

природним

чином

реалізується в письмовій роботі за змістом вивченого матеріалу або відомостями
про письменника. Відбувається природне поєднання навчальних і виховних
методів у процесі засвоєння художньої літератури.
Наступний спосіб навчання цінностей – прийом принагідного виховання, що
не обмежується лише засвоєнням змісту виучуваного матеріалу, а й, за прикладом
рольової гри, пов’язується з реальними життєвими ситуаціями із сімейного життя
чи громадського досвіду та їх обговоренням. Такий прийом є переважаючим,
наприклад, у людинотворчій системі викладання літератури вчителя-новатора
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Є. Ільїна, про що вже йшлося у нашій роботі. Літературні можливості для
формування цінностей шляхом принагідного виховання реалізуються під час
коментування відображених у творах кримськотатарської літератури історичних
сторінок із життя цього етносу, ідейно-моральної характеристики поведінки
персонажів та життєвої позиції письменника.
Важливо враховувати й те, з яким настроєм учні беруться до читання та
обговорення творів патріотичного змісту, який приклад їм подає вчитель та інші
особи – учні, батьки, літературні критики, бібліотекарі тощо. Важливо, щоб
сімейне

оточення,

соціальні

погляди

та

суб’єктний

досвід

учня

були

сприятливими для засвоєння моральних засад та ідеалів, проголошуваних у
творах мистецтва слова. Навчання цінностей у такий спосіб, як підкреслює
О. Вишневський, істотно стимулює особистісний розвиток учнів, орієнтуючи їх
на досвід діяльності літературного героя та естетичний ідеал митця, спонукаючи
дітей під впливом творів патріотичного змісту до наслідувальної діяльності на
користь людям і славу Вітчизни.
У навчанні використовуємо не лише традиційні методи, а й інноваційні,
особливо ті, які сприяють тіснішій міжособистісній взаємодії всіх учасників
педагогічного процесу. Мова йде про ті інтерактивні методи, що дають змогу
максимально враховувати педагогічні можливості та суб’єктний досвід учнів,
специфіку виучуваного матеріалу й завдання виховної роботи засобами
кримськотатарської

літератури,

помножують

їхні

зусилля

в

опануванні

навчального матеріалу за рахунок широкої міжособистісної взаємодії учасників
педагогічного процесу. Інтерактивні методи навчання розуміємо як способи
організації активної співпраці учнів і вчителя у навчальному процесі з метою
досягнення визначених дидактичних результатів [71, с. 357]. Мова йде про
особливий характер комунікації між партнерами педагогічного процесу, коли
максимально напружується суб’єктний досвід кожного учня, який виходить на
перший ряд у здобутті нового досвіду пізнавальної діяльності. Співнавчання у
такий спосіб забезпечується завдяки реалізації принципу міжособистісної
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взаємодії, одному з чільних у нашій методиці, та застосуванню групових
навчальних технологій, особливо рольової гри, схем пошукового типу тощо.
Партнерській взаємодії, як доводить О. Вишневський[45], сприяє навчальна
робота дітей у групах: малих (3-5 учнів) середніх (5-7 учнів) та всього класу.
Кожна з таких груп може займатися питанням, частковим із числа загальної
системи завдань і запитань, що визначають зміст і порядок опрацювання
конкретного твору. Наприклад, вивчаючи в 11 класі кримськотатарську поезію 4060-х років ХХ ст., учні під час опрацювання творчості І. Асаніна знайомилися з
його різними віршами, а саме: «Фырсат тапты» («Виникла можливість»),
«Савлыкъман къал, севимли Къырым!» («Прощай, коханий Криме!»), «Меним
антым» («Моя клятва»), «Акъикъатны сейлейим» («Кажу правду»). Клас був
розподілений на творчі групи середнього складу за кількістю виучуваних творів;
кожне угруповання одержало завдання для дослідження певної поезії.
У цій роботі доцільне застосування тих інноваційних методів і прийомів,
що довели, як засвідчив згадуваний раніше І. Ціко, свою ефективність саме в
етнокультурному просторі: методу автентичної бесіди носіїв однієї етнокультури,
прийому ретроспективи, що сприяє осягненню історії етносу, а також
конструювання на цій основі етнокультурного портрета свого народу, що робить
учнів, як висловився методист, причетними до народної біографії.
Груповий підхід до структурування класного колективу дає більші
можливості для врахування індивідуальних особливостей школярів, їхніх
літературних уподобань та моральних пошуків, а також сприяє залученню
ширшого кола учнів до класної та домашньої роботи над твором. Такий формат
навчальної роботи найбільше сприятливий для реалізації методів виховання,
особливо навчання цінностей та його прийомів, зокрема таких, як рольова гра та
принагідне виховання, про що вже говорилося. Групові форми застосування
методів навчання і виховання на уроці розглядаємо у нашій методичній системі як
своєрідну оболонку для дії навчальних методів і прийомів по засвоєнню
програмового змісту шкільного курсу кримськотатарської літератури.
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Однією з основних традиційних форм навчальних занять вважаємо урок,
призначення якого зумовлюється змістом виучуваного матеріалу та методами
його опрацювання з метою засвоєння. Залежно від того, які сторони уроку
беруться за основу пояснення уроку як форми навчання, вченими (М.
Кудряшов[113], Л. Мірошниченко[138], Є. Пасічник[166], А. Ситченко[204], Б.
Степанишин[212], В. Шуляр[247]) пропонуються різні його класифікації, які
маємо врахувати у побудові власної моделі патріотичного виховання школярів під
час навчання літератури. Зважаємо більше на класифікацію уроків літератури, яку
розробив

Б. Степанишин,

пропонуючи,

зокрема,

уроки

вивчення

особи

письменника, сприйняття художнього твору, узагальнюючої роботи, урок-диспут
тощо [212, c. 94-97], які відповідають основним етапам вивчення художнього
твору й орієнтують на розвиток художньої сприйнятливості учнів.
У плануванні та проведенні уроків літератури враховуємо і нетрадиційні їх
форми, які мають активізуючи значення та сприяють партнерській взаємодії
вчителя й учнів. Методисти (А. Ситченко[204], Б. Степанишин[212], Г.
Токмань[225]) вказують на такі нестандартні форми навчання, як-от: урокконкурс виразного читання, урок-інсценізація за виучуваними творами, урокдиспут, за прочитаним твором, урок-звіт, що є хорошою основою для реалізації
методів виховання та літературного розвитку школярів, їх креативних здібностей
та ціннісних орієнтацій, оскільки здійснюються ці уроки з більшою опорою на
самостійність дітей, на основі чого зростає їхній суб’єктний досвід.
Традиційні та нестандартні форми уроків літератури об’єднуються в нашій
системі за єдиною дидактичною метою, основними складовими частинами якої є
навчання і виховання. Точно так, як навчання має відбуватися у певному порядку,
так і виховання, що здійснюється на його основі, має проходити через кожну
виховну дію, щоб учні не лише одержували інформацію про морально-етичні
цінності, а й закріплювали б ці поняття під час обговорення вчинків і поведінки
літературних героїв, осмислення життєвого кредо автора, рольового виконання
дій певного типу, що має для них особистісне значення, яке враховуємо в процесі
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патріотичного

виховання

старшокласників

засобами

кримськотатарської

літератури.
Таким чином, важливою формою літературного виховання служить
навчально-виховна ситуація, що створюється на уроці літератури, під час якої
учні виконують певні розумові дії та доходять відповідних ідейно-світоглядних
переконань, які мають для них ціннісне значення. Засобом створення такої
ситуації виступає літературна задача, розв’язання якої має формувальне
значення

для

духовного

розвитку

школярів,

найперше

–

національно-

патріотичного їх виховання.
Крім літературної задачі, ефективним засобом навчання і виховання на
уроках літератури вважаємо навчально-виховні завдання, які своїм змістом і
порядком цілеспрямовано приводять учнів до запланованих дидактичних
результатів. Для успішного виконання літературних задач і навчально-виховних
завдань педагоги (В. Паламарчук [165]) і психологи (Л. Виготський [46],
Г. Костюк [106]) пропонують застосовувати не лише структурування завдань за
типами, про вже йшлося в нашій роботі, а й орієнтовні основи розумових дій,
правила-орієнтири, за якими розкривається порядок розумових дій, потрібних для
опрацювання певного матеріалу.
Мова йде про алгоритмізований підхід, що в основі технологізованого
навчання, ефект від якого, на думку А. Ситченка, «…досягається тим, що
складний процес засвоєння знань і вмінь розподіляється на ряд посильних
операцій, внаслідок чого пізнавальна діяльність проводиться через певну
навчальну дію, яка передбачає ті чи ті прийоми своєї реалізації» [202, с. 38]. Таке
навчання сприяє компетентнісному засвоєнню літератури, бо забезпечує не тільки
формування літературних знань, умінь, а й ставлень, уявлень, почуттів, навіяних
дітям силою творів мистецтва слова.
Як і літературну задачу, навчально-виховні завдання і правила їх виконання
розглядаємо як ефективні засоби навчання і виховання на уроках літератури.
Завдяки

їм

педагогічний

процес

технологізується,

стаючи

планомірним,

цілеспрямованим і системним. До числа засобів, що сприяють технологізації
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навчально-виховному процесу, відносимо й засоби інформаційно-комунікаційних
технологій, які вчені (Л. Назаренко[149], В. Шуляр[247], Т. Яценко[254])
вважають інструментом формування літературно компетентної особистості учнів,
здатних до роботи над текстом твору та пошуку додаткової інформації, у тому
числі – із суміжних галузей знань, що має цілісне світоглядне значення для
розвитку людини-патріота. Отже, основними частинами пропонованої методичної
системи виховання у старшокласників почуття Батьківщини під час вивчення
кримськотатарської літератури є: принципи міжособистісної навчальної взаємодії
та засвоєння літературного твору в єдності думки і почуття; ціннісні
характеристики змісту літературної освіти в 10-11 класах кримськотатарських
шкіл; типи і структура навчально-виховних завдань; методи, форми і засоби
ефективної навчально-виховної роботи.
Для успішної реалізації виховуючого навчання літератури враховуємо
дотримання певних педагогічних умов, із яких основними вважаємо особистісно
орієнтований

та компетентнісний підходи до організації та проведення

навчання і виховання засобами літератури, етапний характер навчання,
диференціювання

навчально-виховних

завдань

за

стадіями

художнього

сприймання й складністю виконання, а також типами тих умінь, які треба
сформувати в учнів для успішного навчання і виховання засобами літератури;
враховується й відповідність змісту, форм і методів навчання програмовим
вимогам до знань і вмінь учнів кожного класу.
Зважаємо на те, що компетентнісний підхід, як на думку сучасних
методистів (А. Ситченко, В. Шуляр, Т. Яценко), є ключовим поняттям нової
парадигми шкільної освіти, яке означає формування в учнів інтегрованої
здатності, «що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що
можуть цілісно реалізуватися на практиці» [155]. Зазначені характеристики
інтегрованої

якості

учнівської

особистості

є

основою

для

формування

патріотичних ідей і почуттів засобами літератури, оскільки їх узагальнена
формула передбачає єдність думок і понять, почуттів і ставлень, отже, зростає в
єдності змісту й процесів навчання і виховання.
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Формування соціальних та громадянських компетентностей, які визначені
серед ключових за Концепцією нової української школи, перебуває таким чином
у великій залежності від реалізації компетентнісного підходу до навчання і
виховання в шкільному курсі кримськотатарської літератури. Оскільки у навчанні
пріоритетним є пізнавальний аспект, то компетентнісний підхід органічно
поєднується в нашій системі з технологізованим та особистісно орієнтованим, які
разом мають сприяти формуванню в учнів названих інтегрованих якостей. При
цьому зважаємо на особистісно орієнтоване виховання, «сутність якого полягає в
подоланні суперечності між вихованням «для всіх» і вихованням «для кожного»
на основі повороту до особистості, її індивідуальної свідомості, життєвого
досвіду, індивідуального творчого потенціалу» [69, c. 625]. Таке виховання
передбачає максимальне врахування інтересів окремої особистості та узгодження
поряд із цим суспільних потреб і можливостей. Мова йде про формування
засобами літератури особистісних цінностей, що регулюють включення суб’єкта в
соціальні зв’язки та стосунки і трактують людину як соціокультурну реальність
(за Н. Пустовіт – А.А.). Для цього і формуються інтегровані якості компетентної
особистості, яка має реалізувати себе у складних умовах конкурентного
середовища, не порушуючи при цьому юридичних та морально-етичних норм
громадського співжиття. Сприяє такому навчанню і вихованню, як уже було
сказано, технологізація педагогічного процесу, засоби якого орієнтують на
етапний розподіл навчального контенту.
У

психолого-педагогічній

літературі

є

розробки

етапного

процесу

навчальної діяльності школярів, що орієнтують на поступовий і системний
характер розвитку в учнів заданих якостей знань і вмінь. Так, формування
розумових дій, за П. Гальперіним [53, с. 78-86], відбувається за певними етапами
– від прямого прикладу та детальних рекомендацій стосовно правил діяльності до
їх інтеріоризації. Проте у контексті нашого дослідження ці етапи обмежують
формувальний процес лише операційним діями і не передбачають дій стосовно
рефлексій особистісного характеру. Тому в процесі виховання у старшокласників
почуття Батьківщини під час вивчення кримськотатарської літератури умовно
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визначаємо взаємопов’язані етапи педагогічної діяльності, що є складовою
частиною пропонованої методичної системи (див. рис.): навчально-мотиваційний,
операційно-діяльнісний

та

особистісно-рефлексивний.

Окреслюється

шлях

розвитку старшокласників у заданому напрямі від накопичення літературних
знань до формування читацьких умінь і від них – до успішної роботи по
засвоєнню ідейно-художнього потенціалу та естетичного значення виучуваного
твору.
Навчально-мотиваційний етап формування означає розвиток потреби в
учнів читати твори патріотичної спрямованості, передбачає накопичення в них
програмових знань про твори кримськотатарської літератури, в яких виражені
громадянські мотиви й почуття Батьківщини, а також відомостей про життя і
творчість їх авторів, що має для учнів виразне мотиваційне й особистісне
значення.
Операційно-діяльнісний етап формувального навчання означає розвиток у
старшокласників читацьких умінь, що характеризуються здатністю учнів до
виразного і свідомого читання творів кримськотатарської літератури, аналізу
літературного твору з урахуванням його структурної будови та функціонального
навантаження образної системи тексту. На цьому етапі навчання учні мають
засвоїти основні аналітичні операції, що складаються з розумових дій
літературного розбору, що забезпечує їм успішну діяльністьпо засвоєнню
ліричного твору.
Особистісно-рефлексивний етап є завершальним у цьому формувальному
процесі й служить для узагальнення читацьких знань, умінь і вражень, здобутих
під час вивчення художнього твору та відомостей про його автора. На цьому етапі
відбувається

осмислення

провідних

мотивів

творів,

що

вивчаються,

їх

естетичного характеру та особистісного значення. Зміст роботи на кожному етапі
узгоджується з порядком вивчення художнього твору та критеріями перевірки і
показниками сформованості сформованості в старшокласників необхідних
предметних компетентностей та ціннісних орієнтацій.
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Виховання почуття Батьківщини в старшокласників
засобами кримськотатарської літератури

ПЕДАГОГІЧ
НІ УМОВИ:

МЕТОДИ,
ПРИЙОМИ,
ЗАСОБИ

ЕТАПИ

- максимальна
опора на
виховний
потенціал твору;
- поєднання
навчальних і
виховних методів
із застосуванням
відповідної
системи завдань;
- виховання
патріотичного
ставлення і
почуття в
партнерській
взаємодії вчителя
і учнів

Навчальномотиваційний

Операційнодіяльнісний

Особистіснорефлексивний

- розповіді, лекції, системне
навчання
цінностей,
практична
робота
над
текстом,
унаочнення
навчального матеріалу;
первинне
засвоєння
інформації,
пояснення
поведінки
літературних
героїв, керована дискусія,
рольова гра
- літературна задача, система
завдань, орієнтована основа
дій

ФОРМИ РОБОТИ:
ІНДИВІДУАЛЬНА, ГРУПОВА,
КОЛЕКТИВНА
КРИТЕРІЇ і ПОКАЗНИКИ

Літературні знання
обізнаність
із
програмовими
творами
та
їх
авторами;
визначення
основних образних
компонентів
виучуваних текстів

Читацькі вміння
здатність
визначати в тексті
художні картини та
пояснювати
їх
значення;
вміння
аналізувати
весь
твір

Особистісно
ціннісні ставлення
здатність
до
естетичного
сприйняття твору;
особистісне
ставлення
до
цінностей,
виражених митцем

Рівні вихованості почуття Батьківщини в старшокласників
Рис. Модель виховання почуття Батьківщини в старшокласників засобами
кримськотатарської літератури
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літературного розбору, що забезпечує їм успішну діяльністьпо засвоєнню
ліричного твору.
Особистісно-рефлексивний етап є завершальним у цьому формувальному
процесі й служить для узагальнення читацьких знань, умінь і вражень, здобутих
під час вивчення художнього твору та відомостей про його автора. На цьому етапі
відбувається

осмислення

провідних

мотивів

творів,

що

вивчаються,

їх

естетичного характеру та особистісного значення. Зміст роботи на кожному етапі
узгоджується з порядком вивчення художнього твору та критеріями перевірки і
показниками сформованості сформованості в старшокласників необхідних
предметних компетентностей та ціннісних орієнтацій.
Зважаємо на те, що виразне читання твору і його відповідне засвоєння
особистістю художнього твору забезпечуються правильно проведеним аналізом
як у змістовому, так і художньому аспектах. Глибина сприйняття твору тісно
пов’язана з інтерпретацієюйого змісту.
2.3. Виховання в старшокласників почуття Батьківщинина різних
етапах вивчення творів кримськотатарської літератури
Для
виховання

підтвердження
в

старшокласників

кримськотатарської
Формувальний

ефективності

літератури

експеримент

пропонованої

почуття
було

методичної

Батьківщини
реалізовано

проведений

з

під

час

модель

системи
вивчення

(див.

урахуванням

рис.).

результатів

констатувальних зрізів у 10-11 класах, які були розподілені на експериментальні
та

контрольні.

В

експериментальних

класах

навчання

відбувалося

за

експериментальною програмою, у контрольних – за традиційною методикою.
Контроль за результатами навчання – рівнем сформованості патріотичних
почуттів у десятикласників та одинадцятикласників кримськотатарських шкіл –
проводився головним чином на основі виконання учнями контрольних робіт на
основних етапах вивчення художнього твору.
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Під час експериментального навчання важливо було здійснити й помітити
особистісні зміни в характері старшокласників, які за цей час мають розвинути в
собі необхідні читацькі якості, глибше усвідомити поняття патріотизму, почуття
любові й відданості Батьківщині, перейнятися співчуттям до трагічної долі свого
етносу й гордості за його духовні сили, виявити готовність до активної діяльності
на благо Вітчизни. При цьому рівні сформованості патріотичних якостей
перебували в постійній і прямій залежності від літературного розвитку школярів
та їх естетичної сприйнятливості.
Узагальнення

результатів

формувального

навчання

проводилося

на

заключному етапі експериментальної роботи. Матеріалами для узагальнення
служили учнівські письмові відповіді на поставлені контрольні завдання стосовно
засвоєння патріотичного змісту вивчених художніх творів, а також додаткові
опитування вчителів та учнів.
2.3.1. Патріотичне виховання учнів у підготовчій роботі до вивчення
художнього твору. У ході формувального навчання враховувалося те, що
виховне значення художнього твору зумовлюється втіленням у ньому естетичного
ідеалу письменника, який силою мистецтва слова зачіпає душу читача,
збуджуючи його думки і почуття, пов’язані з настроями та ідеями, викликаними
художніми подіямий літературними героями. Особливо це стосується вивчення
ліричного твору, який за своєю природою є потужним експресивним виразником
цих думок і почуттів.
Етапний процес вивчення літературного твору в школі передбачає
обопільну діяльність учителя й учнів і потребує насамперед підготовки учнів до
художнього сприйняття в усій палітрі його емоцій та смислів, що має важливе
мотиваційне значення для учнів.«Знання, які отримають учні на цьому етапі, –
підкреслює Л. Мірошниченко, – мають викликати у них інтерес до вірша, що
вивчатиметься, почуття нетерплячого очікування чогось незвичайного» [138,
с. 303]. Для цього необхідно повніше ознайомитися з особою автора, його
світобаченням та прагненнями, відображення яких у літературі перестає бути
індивідуальною прикметою художника і перетворюється на суспільне надбання
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естетичного змісту й особистісного значення. Вивчення біографічних відомостей
про письменника

передбачене у навчальних програмах з літератури в

загальноосвітній школі, є частиною змісту підручників і тому виступає предметом
уваги вчителів та учнів.
Зважаємо на те, що лише пізнавальним аспектом не обмежується
актуальність життєпису митця в шкільному курсі літератури. Адже мова йде про
конкретну особу, яка має свою історію та подає яскравий приклад діяльності, що
має і виховне значення, особливо для старшокласників, які шукають ідеали в
житті. Враховуємо також певну відстань, більшу або меншу, яка існує між
естетичним ідеалом митця та його власною життєвою практикою.
З’ясовуючи перипетії долі кожного письменника, учні не тільки глибше
розуміють його твори, а й відчувають і осмислюють своє ставлення до нього та
його ідейно-художнього світу, на підставі чого в них виникають власні
міркування

стосовно

ідейно-суспільного

значення

твору

та

художньої

майстерності його автора. У цій справі вчителю доводиться враховувати як зміст
відомостей про художника слова, так і методику його викладу учням. Значна
увага при цьому приділяється персональним якостям митця, внаслідок чого
відбувається особистісна зорієнтованість біографічного викладу, що здійснює
виховний вплив на характер учнів. Природно, що сприятливим для цього є
застосування словесних методів (лекція, розповідь, практична робота над
текстом), оскільки в 10-11 класах поширеним є історико-біографічний огляд,
форма, найбільш придатна для застосування методу лекції, зміст якої, на думку
А. Ситченка, мають складати, зокрема, знання про менталітет і світогляд,
громадянську позицію митця, а також особливості його таланту й естетичного
ідеалу[202, с. 98], що матиме людинотворче значення для школярів. Саме на ці
компоненти знань про письменників зверталася увага під час проведення
формувального

експерименту.

Знайомлячись

з

особою

письменника,

старшокласники зацікавлено стежили за тим, як він жив, які сповідував цінності
та як дотримувався їх у творчій та громадській діяльності.
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Учителям для лекційної (або розповіді) роботи в експериментальних класах
були надані фрагменти відповідних біографічних відомостей про письменників,
життя і творчість яких вивчали учні на уроках кримськотатарської літератури, що
показували учням приклад патріотичної діяльності, стурбованості за долю рідного
краю, викликали в юнаків і дівчат почуття любові до Батьківщини.
Вивчаючи, наприклад, в 11 класі біографічні відомості про Сеітумера Еміна,
учитель в експериментальних класах у розповіді про митця використав відомості
про те, що поет-патріот добровольцем пішов на фронт боротьби з німецькими
загарбниками, під час другої світової війни мужньо захищав Севастополь, вів
партизанську боротьбу з гітлерівцями, за що нагороджений урядовими
відзнаками. Коли відбулася жахлива депортація кримськотатарського народу,
Сеітумер Емін розділив із ним цю тяжку долю, працював під час заслання на
спорудженні Фархадської ГЕС в далекому Узбекистані. Пізнаючи письменника у
складних життєвих ситуаціях, юнаки й дівчата ставляться до нього з більшої
довірою, глибшим розумінням його поведінки та творчості, бо мають досить
прикладів діяльності в критичних умовах.
Під час опрацювання ліричних творів зважаємо на їх родову специфіку,
тому прислухаємося до порад методистів (О. Бандура[19], А. Ситченко[202]) про
доцільність дозованого вивчення біографії поетів. Це означає, що виклад
відомостей про них відбувається у тісному зв’язку з читанням та аналізом тих
поезій, які написані у відповідний період життя митця. Тоді у підготовчій роботі
до вивчення певного вірша висвітлюються події з життя поета й суспільства, які
пояснюють походження твору та його значення для автора і народу, а після їх
викладу відбувається читання й аналіз прочитаного. В такому разі маємо справу
не з історико-біографічним оглядом, як це радить Є. Пасічник[166], а з
розповіддю, яка, вважаємо, більш доречна у випадку вивчення поетичної
творчості у контексті проблематики нашого дослідження. Наприклад, під час
роботи над лірикою Амді Гірайбая (10 клас) в експериментальних класах для
вивчення вірша «Заради татар» («Татар ічюн») вчителі подали такі відомості про
його автора:  Амді Гірайбай (справжнє ім’я – Абдулафат Лятифов) – також
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трагічний герой кримськотатарського народу: недожив і до 30 літ, як був
розстріляний

за

тим

же

обвинуваченням,

що

їх

зазнала

більшість

кримськотатарських діячів культури і науки сталінської доби, − у націоналізмі.
Тобто, в любові до своєї Батьківщини. Замолоду він хотів здобути хорошу освіту
саме для того, щоб добре послужити своєму народу. З цією метою він навчається
у Стамбульському університеті, де знайшов потрібні матеріали про Крим (яких не
було у своїй державі) й захистив дисертацію про його історію.
Гірайбай неодноразово одержував попередження друзів про небезпеку, яка
чекає на нього в радянському Криму, проте вирішив повернутися на Батьківщину,
мріючи про розвиток кримськотатарської літератури та історії, музичного
мистецтва і театру. Адже він ніколи не виступав проти більшовиків, −
заспокоював себе й друзів цей романтично настроєний видатний вчений і поет.
Заради рідного Криму і народу юнак повернувся на Батьківщину. Це був
головний поклик його душі. Один із своїх віршів він так і назвав: «Татар ічюн»
(«Заради татар»).
На початку розповіді про поета перед учнями було поставлено завдання:
1. Поясніть, які цінності були провідними в життімитця? 2. Наведіть відомості з
підручника, що доповнюють ваші враження від особи А. Гірайбая? Під час
виконання першого завдання виникло дискусійне питання щодо жертовності
поета в ім’я Батьківщини: юнаки і дівчата висловлюватися про те, чи був у поета
інший вихід, щоб залишитися живим і далі займатися творчістю. Відповіді на ці
запитання показали, що значна частина десятикласників експериментальних
класів, поєднуючи таким чином «пасивний» метод розповіді з «активним»
методом практичної роботи з підручником, більш переконано й доказово
висловилися про такі якості поета, як любов до Батьківщини та готовність піти на
самопожертву заради її щасливого майбутнього.
Отже, для викладу біографії письменників, у тому числі й поетів, не варто
обмежуватися лише застосуванням методів лекції чи розповіді. У старшій школі
доцільно використовувати й інші словесні форми і методи, як-от: практичну
роботу учнів над матеріалом підручника та додатковими джерелами; їхні цікаві
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повідомлення про письменника.Оскільки метод практичної роботи передбачає
самостійну пізнавальну діяльність учнів з текстом твору й різними джерелами
інформації, то значна увага приділялася активним методам навчання, зокрема
роботі учнів у групах, розподілених за досліджуваними таким чином проблемами.
Наприклад, у 10 класі під час вивчення біографічних відомостей про
Бекіра Чобан-заде був застосований груповий метод представлення патріотично
значущих відомостей з життя письменника: старшокласники у складі малих груп
(по 3-5 осіб) мали змогу за додатковими джерелами навести приклади з біографії
поета, що яскраво висвітлюють його громадянську позицію та патріотичні
почуття, які знайшли своє образне вираження в його поезії. Кожна із груп
розробляла свою проблему: перша (соціологи) – розкрила трагедію долі Б. Чобанзаде, друга (літературознавці) – показала етапи особистісного зростання поетагромадянина, третя (культурологи) – відзначила його внесок у духовну
скарбницю етносу.
Таким чином був застосований прийом рольової гри, внаслідок чого
відбувся жвавий і зацікавлений полілог десятикласників, які в процесі
міжособистісної взаємодії та в атмосфері толерантності обмінювалися знаннями
про письменника і формували в своєму колективі відповідні переконання про
громадянську позицію, естетичний ідеал та творчий доробок, особистісне
значенняйого життєвого прикладу.
Так, «соціологи»не просто вказали на короткий життєвий шлях поета,
вченого, педагога, який прожив лише 44 роки, ставши жертвою тоталітарного
сталінського режиму,запропонували замислитись над проблемним питанням: у
чому трагізм долі Чобан-заде? Родом із сім’ї пастуха-батрака, він наполегливо
прагнув освіти: після школи навчався у Стамбулі, закінчив ліцей, а після світової
війни

вдосконалював свої знання російської мовив Одесі;пізніше закінчив

історико-філологічний факультет Будапештського університету (1918 р.). Цікаво,
що й псевдонім він собі обрав, щоб підкреслити близькість до простого народу –
Чобан, тобто чабан.
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Повернувшись до Криму, Бекір Чобан-заде працює викладачем, незабаром
обраний професором Таврійського університету. Працюючи далі професором
кафедри азербайджанської мови і літератури Азербайджанськеого державного
університету, він не пориває зв’язків з Батьківщиною, пише книжки про
кримськотатарську мову та літературу.
Майже десятиліття сталінський режим не наважувався репресувати вченого
і поета, намагаючись всіляко його скомпрометувати. Та 1937 р. він був
заарештований. Суд над ним тривав 20 хвилин і завершився розстрільним
вироком, виконаним наступного ж дня!
Трагізм долі Б. Чобана-заде в тому, роблять висновок учні, що його життя і
творчість, наукова діяльність та патріотична позиція були чужі й ворожі
тоталітарному режиму, а наука і поезія повинні були служити кривавому тиранугнобителю. Провина поета в тому, що він палко любив свою Батьківщину, народ,
його культуру, і свої твори присвятив матері, рідній землі, народним традиціям, а
не владі. Поет був готовий на самопожертву заради Вітчизни й віддав своє життя
за високі патріотичні ідеали.
У свою чергу, «літературознавці» порушили пошукове питання про основні
образи і мотиви творчості поета.Вони зазначили, що Чобан-заде учнем уже
написав поему з промовистою назвою: «Де твоя мама?». Як поет, він визрів саме в
Будапешті, де з’явилися поезії «У літній вечір надворі», «Народився я у домі»
(1917 р.), що засвідчують його прагнення до рідної землі. 1928 р. виходить
збірник його поезій «Буря».
Учитель підкреслює, що найкращі свої твори він написав рідною,
кримськотатарською мовою, і всі вони перейняті почуттям Батьківщини. Так, у
вірші «Дунай таша» («Дунай розлився») автор проголошує ідею самопожертви в
ім’я Вітчизни. Увагаучнів звертається на психологічний паралелізм, за допомогою
якого автор передає заклик до боротьби народу за своє звільнення: як розлився
схвильований Дунай, так і кримськотатарський народ має повстати й знести на
своєму шляху всі перешкоди! Ліричний герой твору повністю поділяє народні
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прагнення: «И я хочу восстать, взбурлить, как ты, чтобы снести с пути
человечества все препятствия!».
«Культурологи», відповідно, вказують на активну дослідницьку та
просвітницьку діяльність Б. Чобана-заде в галузі тюркології, зокрема стосовно
мови і літератури, а також релігії та культури кримськотатарського етносу.
Виходець із бідної сім’ї, він вражав усіх у Будапешті, Баку, Ташкенті

й

Кисловодську енциклопедичними знаннями та високою культурою. Його навіть
запросили читати лекції до Лозаннського університету, що у Швейцарії; щороку
викладав в університетах Москви і Ленінграда, Казані, володів сімнадцятьма
мовами! За роки наукової та викладацької роботи Чобан-заде обрали академіком
АН СРСР, членом Паризького лінгвістичного товариства, що вказує на світове
визнання вченого.
Учитель звернув увагу десятикласників на те, що Б. Чобан-заде не лише як
поет, а й учений був ворожий владі, яка поневолювала кримськотатарський народ.
Небезпечний уже тим, що науково доводив високий рівень культури свого етносу
і загальнолюдське право його на самобутність і вільний розвиток.
Однак репресії проти діячів культури Криму докотилися й до Баку, і
вченого оголосили буржуазним націоналістом з усіма трагічними наслідками.
Для глибшого розуміння особистості письменника та формування молодого
покоління у навчальних моделях використовувалися прямі висловлювання
митцівпро

своє

ставлення

до людини та

її роботи над

собою.

Так,

десятикласникам було повідомлено про запис, який зробив у своєму щоденнику
Бекір Чобан-заде, перебуваючи на навчанні в Будапешті: «Ми шукаємо зміст
слова «існувати», точніше, його найбільше відображення у нашій свідомості. І ми
знаходимо, що для істоти, яка володіє свідомістю, існувати – означає
змінюватися. Змінюватися – означає зріти, а зріти – вдосконалювати себе до
безкінечності» [249, с. 25]. Такий шлях обрав для себе і поет, − підкреслює
вчитель, пропонуючи це одкровення автора взяти за епіграф до вивчення його
творчості.
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Пізніше, після вивчення цієї монографічної теми десятикласникам було
запропоновано письмово відповісти на одне з питань (на свій вибір):
1. Велич і трагедія Бекіра Чобан-заде.
2. Патріотичний характер ліричного героя поезії Б. Чобан-заде.
3. Висока культура поета-громадянина.
Переважна

більшість

учнів

показали

високий

і

достатній

рівень

патріотичних почуттів, пов’язали життєві прагнення поета з його громадянською
позицією та патріотичними переконаннями. Обравши здебільшого для своєї
відповіді перше питання, десятикласники пояснили, що велич поета полягає в
тому, що він не пошкодував життя заради щастя своєї Вітчизни, а трагедія
виявилася в тому, що тодішній владі такі патріоти були непотрібні й навіть
шкідливі, бо закликали народ до боротьби за своє звільнення.
Якісна різниця у відповідях учнів експериментальних і контрольних класів
на поставлені запитання (див. табл. 2.13) вказує на доцільність впровадження
групової роботи з використанням методу системного навчання цінностей, зокрема
прийому рольової гри, з метою патріотичного виховання старшокласників під час
вивчення кримськотатарської літератури.
Таблиця 2.13

№

1

Клас
и

Виховний ефект вивчення біографії Б. Чобан-заде
з використанням групової роботи рольового характеру в 10 кл.
(абс./%)

10

Високий
ЕК
КК
22/19
9/7

Рівні
Достатній
Середній
ЕК
КК
ЕК
КК
42/ 35
31/25
38/32
46/38

Низький
ЕК
КК
16/13
25/20

Отже, значна частина десятикласників, на відміну учнів контрольних класів,
долучилася до активних цілеспрямованих пошуків біографічного матеріалу про
письменника за основними напрямами знань про нього, у процесі пошукової
роботи перейнялася його патріотичними почуттями, відчула гордість за етнічну
причетність до долі такої видатної людини. Народ, який має таких синів, зробили
висновок школярі, нездоланний.
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Зміст вивчених відомостей про письменника служить сприятливою основою
для подальшої роботи учнів над програмовими творами Б.Чобана-заде та
засвоєння їх патріотичного змісту і національного значення у контексті
характерних відомостей про митця.
Про навчання у проблемних групах, особливо малих, методисти говорили
завжди, проте за нинішніх умов ця робота має більшу популярність саме через
свою інтерактивну якість, що забезпечує міжособистісну взаємодію суб’єктів
навчально-виховного процесу.
У своїй експериментальній роботі вчителі намагалися широко використати
інтерактивні методи міжособистісної взаємодії учнів одного або паралельних
класів. Так, під час вивчення в 11 класі лірики Черкеза Алі життєвий і творчий
шлях поета висвітлювався колективними зусиллями вчителя й учнів: було,
наприклад, створено і використано на уроці буклет про митця, учнісклали й
запропонували (на конкурсних засадах) анотацію до нього, а також сформували
список рекомендованої літератури й тематику можливих творчих робіт за
мотивами його поезії, що мало мотиваційне значення для подальшої роботи над
темою. У класі колективно були затверджені такі теми можливих письмових робіт
стосовно життя і творчості Ч. Алі:1. Життєві інтереси поета. 2. Проблематика
творчості Ч. Алі. 3. Жанрова різноманітність творів митця. 4. Внесок Ч. Алі в
духовну скарбницю народу.
Учням було запропоновано скласти, користуючись матеріалом підручника,
біографічну довідку про письменника, знайти відповідь на питання: 1. Які основні
проблеми найбільше хвилювали Черкеза Алі – громадянина і поета?
Головна увага була приділена висвітленню патріотичної позиції Черкеза
Алі, його співчуттям до багатостраждального кримськотатарського народу,
засудженню злочину перед ним, поетичним закликам до боротьби, вияву активної
життєвої позиції кожного громадянина. Одинадцятикласники вказали на те, що
найбільше турбувало поета: поневіряння його народу внаслідок депортації та
повернення на свою землю. Ч. Алі навіть тривожився: «А що, коли народ не
встигне повернутися Додому і припинить своє існування на чужині?» Проте поет
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не піддавався розпачу і закликав земляків до боротьби на своє визволення і
повернення на Батьківщину, де він буде щасливий знову побачити море і берег,
гори і степи свого краю. Поет просто марив цією зустріччю з Кримом.
На цій хвилі й відбулося ознайомлення учнів з поезією Ч. Алі «Прокинься,
Чатирдаг, прокинься!» («Уян, Чатирдаг, уян!»).
Опитування учнів показало, що більше половини учнів експериментальних
класів виявилися схвильованими почуттями Батьківщини, про що повніше
висловилися у своїх письмових відповідях на поставлені питання. Так, учень
експериментального 11 кл. Майської загальноосвітньої школи 1-Ш ступенів м.
Джанкой Ахмет А. пише:
− Поет добре відчував страждання кримчан від депортації, бо й сам був
серед насильно вивезених із рідного краю на чужину. Щоб висловити свої
почуття,Ч. Алі прийшову журналістику, став письменником. В його творах
відчувається любов до Батьківщини, повага до людини праці. Особливо це
помітно в його ліричних поезіях, присвячених громадянському обов’язку, вірності
рідної землі, родині, матері.
У контрольних класах подібні учнівські роздуми були надто стислі, типу:
− Поет писав свої вірші на патріотичну тему. Його хвилювали питання
депортації кримського народу. Тому його твори мають громадянське значення.
Підготовча робота до вивчення ліричного твору, таким чином, включає до
свого складу відомості про життя і творчість письменника, висвітлює
безпосередні умови написання ним окремих текстів, тим самим наближає учнів до
розуміння прочитаного та відповідних йому думок і почуттів, забезпечує
засвоєння особистісного значення конкретного явища мистецтва і всієї творчої
спадщини митця, доля якого має взірцеве значення для молоді.
2.3.2. Виховання почуття Батьківщини на етапі первинного читання
ліричного твору. Під час експериментального навчання особлива увага
приділялася виразному первинному читанню віршованого твору, обсяг якого
дозволяє прочитати його текст і розібрати в класі.Ефективним було застосування
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при цьому настанови або передзавдання, що скеровувало їхню увагу на головне у
тексті.

Наприклад,

перед

самостійним

індивідуальним

читанням

десятикласниками вірша Б. Чобана-заде «Бир сарай кураджакман» (Я побудую
палац») їм давалася така настанова: «Зверніть увагу, який настрій передано у
творі. Чи можна його вважати настроєм ліричного героя? Подумайте, про який
палац говорить поет? Чи хотіли б ви у ньому жити? Які думки і почуття
пробуджує у вас цей вірш? Поясніть їх».
Десятикласники експериментальних класів, які одержали таку настанову,
свідоміше висловлювалися про прочитаний твір, одразу звернувши увагу на образ
палацу та його значення.
Фахівці справедливо вважають, що читацьке виконання – «це золота
середина між авторським і акторським виконанням», у результаті якого глибше
розкривається авторський задум[38, с. 60]. При цьому зважаємо на застереження
методистів і вчителів стосовно того, що учням не обов’язково думати саме так, як
поет. Наголошуючи на іншому – почуттях, які завжди в усіх людей різні,
прагнемо досягти спільного для різних читачів – виховання в них любові до
Батьківщини. Адже в почуттях завжди легше знайти собі спільника, ніж у думках.
Зважаємо і на те, що без думок, свідомого начала, не може бути й немає
справжніх глибоких почуттів. Тому на всіх етапах вивчення художнього твору
дбаємо про їх емоційне забезпечення та свідоме сприйняття.
Стосовно

організації

та

проведення

словникової

роботиучнів

за

текстомзазначимо, що під час вивчення ліричних творів кримськотатарських
поетів таких слів, які б потребували спецільного пояснення, майже немає.
Наприклад, під час первинного читання уже згадуваного вірша Б. Чобана-заде
«Бир сарай кураджакман» потреби проводити словникову роботу з метою
з’ясування змісту малозрозумілої лексики не було. Цей факт вказує на глибоку
народність поетичних роздумів як за змістом, так і за словесною формою. Хоча
під час читання варто пильнувати за правильністю наголосів у словах та
інтонацією в реченнях, дотримуватись психологічних пауз. Слід також відрізняти
поезії, написані кримськотатарською мовою і ті, що створені мовами інших
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народів, насамперед російською та українською. Адже у першому випадку
виникає необхідність використати переклад іншою мовою, слов’янський варіант
якого

настільки

відрізняється

від

тюркського,

що

важко

судити

про

ритмомелодику віршованого творукримськотатарської літератури.
Важливо усе ж звернути увагу на головне – виразне читання самого твору та
забезпечити глибину його первинного сприйняття учнями. Як показав проведений
експеримент, найбільший ефект від первинного читання ліричного твору
відбувається тоді, коли його здійснює вчитель, особливо читаючи вірш напам’ять.
У цей час учні не лише чують читця, а й бачать його, відчувають емоційну
напругу, яка передається їм та справляє на них необхідне особистісне враження.
Маючи справу з ліричними творами, під час експериментального навчання
вчителі звертали увагу на те, що потрібно надати дітям можливість ще раз «про
себе» перечитати текст, помітити в ньому суттєві деталі тощо. Для такого
заглиблення юних читачів у зміст твору Л. Мірошниченко радить після
первинного читання твору використати «навчальну паузу» для, як вона
висловилася, «самостійного його осмислення і оцінки, які дають імпульс до
саморозвитку й самовиховання» [138, с. 308]. Навчальна пауза, як і читання
(точніше, перечитування) про себе, нами застосовувалися і після аналізу вірша,
що посилювало естетичне значення та особистісний вплив прочитаного на учнів.
Під час навчальної паузи після прочитання названого вірша Б. Чобан-заде
десятикласники мали змогу обміркувати питання, сформульовані в настанові,
висловити свої перші враження від цього твору. Значна частина десятикласників
(див. табл. 2.14) пояснила у своїх відповідях на уроці, що поет в образі палацу має
на увазі країну добра і справедливості, де всім буде можливість щасливо жити.
Звичайно, учні хотіли б жити в цьому палаці, такій країні. Проте не всі учні
змогли пояснити, що виразником цього щасливого способу життя є не просто
поет, а ліричний герой, дух якого пронизує весь твір, всю образну систему вірша,
який виражає почуття любові до Батьківщини, заради якої вибудовується палац.
Творчість Б. Чобан-заде одна з перших, яку вивчають десятикласники, не
маючи ще достатнього досвіду роботи за експериментальною системою.
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Відбувається накопичувально-мотиваційний етап, на якому учні одержують
системні уявлення про змістову спрямованість художніх творів і розумові дії, що
їх треба виконати для їх прочитання та аналізу, щоб збагнути значення
прочитаного.
Таблиця 2.14
Виховний ефект структурованого етапу первинного читання вірша
Б. Чобан-заде «Бир сарай кураджакман»
(Я побудую палац») в 10 кл. (абс./%)
№ Клас

1

10

Високий
ЕК
КК
11/9
10/8

Рівні
Достатній
Середній
ЕК
КК
ЕК
КК
54/46
37/30
45/38
45/37

Низький
ЕК
КК
8/7
13/11

У ході експериментальної роботи виявилося, що учні експериментальних
класів досягли вищих, ніж учні контрольних класів, показників стосовно почуття
Батьківщини завдяки структурованій організації проведення первинного читання,
здійсненій за алгоритмом:
1. Настанова рекомендаційного характеру до читання твору.
2. Словникова робота (за необхідності).
3. Прочитання твору.
4. Навчальна пауза.
5. Висловлення першого враження від прочитаного.
Йдучи за цим порядком роботи над твором на другому етапі його вивчення,
десятикласники спиралися на рекомендації до сприймання тексту, мали змогу
мовчки обміркувати прочитане, що дало їм змогу висловити змістовніші перші
враження про вірш. У міру накопичення досвіду читання ліричних творів та
висловлення власних вражень учні частіше замислюватимуться як над змістом
твору, так і власними діями над його текстом, що означає перебуванняїх на
накопичувально-мотиваційному
особистісних рефлексій.

етапі

формування

читацьких

умінь

та
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Учні 11-х експериментальних класів, маючи за плечима досвід читацької
роботи за нашою методикою в 10-у класі, показали вищі результати, що означає
перехід їх на операційно-діяльнісний етап формування патріотичних почуттів
(див. табл. 2.15).
Таблиця 2.15
Виховний ефект структурованого етапу первинного читання вірша
І. Асаніна «Моя клятва» в 11 кл. (абс./%)
№ Клас

1

11

Рівні сформованості патріотичних почуттів
Високий
ЕК
КК
13/11 10/ 8

Достатній
ЕК
КК
44 /36 37/33

Середній
ЕК
КК
48/41
45/37

Низький
ЕК
КК
9/8
13/ 11

Отже, первинне читання ліричного твору є яскравою формою унаочнення
виражених у творів думок і почуттів, здатною «зачепити» учнів за живе,
викликавши у них відповідні переживання й роздуми. Тому належну увагу варто
приділити організації цього читання, передбачивши не тільки підготовчу роботу,
пов’язану з викладом відомостей про письменника і його твори, а й настановче
слово вчителя безпосередньо перед прочитанням тексту, що скеровує школярів на
виконання саме у «цій» ситуації емоційно-розумових дій, потрібних для
проведення аналізу виучуваного твору.
2.3.3. Аналіз твору як етап патріотичного виховання учнів. Особливо
важливим етапом вивчення художнього твору є його розбір за змістом та
образними компонентами. На цьому етапі переважає аналітична робота, в ході
якої з’ясовуються виражені у творі настрої та переживання, образи, що їх
виражають, а також образотворчі засоби побудови цих образів. Тобто,
відбувається розбір тексту на його образно-смислові деталі, що розглядаються
спершу кожен зокремата у взаємодії. При цьому важливим є розкриття і засвоєння
ідейно-естетичного змісту та емоційно-художнього багатства літературного
твору, а також формування в учнів здатності самостійно аналізувати зміст
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прочитаного й оцінювати його художнє, національне та загальнолюдське
значення.
Важливим

наслідком

ідейно-художнього

аналізу

твору

в

нашому

дослідженні передбачено досягти сформованості в учнів-читачів почуття
Батьківщини під час вивчення творів кримськотатарської літератури. Це означає
впровадження у шкільний процес вивчення літератури особистісно орієнтованого
компетентнісного навчання літератури та патріотичного виховання її засобами.
Мова, отже, йде про виховання провідних якостей соціально свідомої особистості,
якаосмислено пов’язує свої життєві інтереси із суспільними потребами. У
контексті нашого дослідження такою провідною якістю є високі патріотичні
почуття, успішне формування яких забезпечується належно організованим
вивченням кожного конкретного літературного твору, в результаті чого в учнів
накопичуються відповідні знання і вміння, виникають ставлення та переконання.
Під час експериментального навчання старшокласників аналізу ліричного
твору для нас важливим було довести учням (і вчителеві-експериментатору) той
факт, що для розуміння автора треба усвідомити сутність образу ліричного героя
виучуваної поезії,характеристика якого сприяє осмисленню його переживань і
ставлень, готує учнів до розуміння і прийняття авторської позиції, є основою
естетичних переживань читача і засвоєння твору в цілому.
При цьому враховувалися застереження методистів (Є. Пасічника[166], А.
Ситченка[202], Б. Степанишина[212]) стосовно того, що не завжди учні, які
правильно пояснюють зміст прочитаного, насправді щиро поділяють авторські
почуття. Тому в роботі учнів над ліричними творами намагалися дотримуватися
принципу навчання літературного аналізу в єдності думки і почуття, що є одним
із основних положень нашої методичної концепції. Для цього старшокласникам
пропонувалися завдання, що своїм змістом і порядком є орієнтовною основою дій
(ООД), які становлять аналітичну операцію над текстом (його розбір): 1. Які
настрої передано у творі? 2. В яких образах твору вони найвідчутніші? 3. Які
почуття викликають у вас переживання ліричного героя?
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В експериментальних класах учням з метою вироблення у них необхідних
аналітичних умінь роботи з ліричним твором пропонувалися схеми розумових дій
репродуктивного типу. У контексті досліджуваної теми ключовими поняттями під
час аналізу поезії визначаємо такі: настрої та почуття, художні засоби,
проблематика і значення твору. Побудована в такый послідовності система
завдань і запитань, запропонована учням старших класів для роботи над
ліричними творами, налаштовує їх на емоційно-логічне сприйняття твору і
пояснення художніх особливостей та національно-патріотичного потенціалу
твору і його особистісного впливу на кожного учня.
Наприклад, під час вивчення у 10 класі вірша Б. Чобан-заде «Бир сарай
кураджакман» («Я побудую палац») учням для самостійного опрацювання твору
був запропонований алгоритмізований порядок завдань і запитань:
1. Які настрої передані у творі?
2. Поясніть значення образу палацу.
3. Як характеризує ліричного героя його бажання?
4. Назвіть основний мотив твору.
Десятикласники, йдучи у своїх пошуках за цією системою завдань і
запитань, неодмінно говорили про почуття справедливості, яке спонукало поетагромадянина стати на захист знедолених татар, а також про бажання забезпечити
їм щасливе майбутнє. Яскравим образом світлої долі народу, за яку бореться
ліричний герой, є міцний палац, у якому живе дух свободи, пам’ять предків і
вогонь молодості. Учитель звертає увагу старшокласників на такі художні деталі
цього образу: «святі кістки героїв», «пам’ять джигітів і предків», полум’я
молодості, за допомогою чого поет вибудовує у своїй уяві світле майбуття, ідея
якого вимріяна поколіннями й підхоплена молодими борцями.
І все це заради правди («Не буде в ньому зраджених сердець»), свободи
(«Щоб дух свободи справжньої воскрес»), віри у кращу долю («Щоб кожен вірив
у своє майбутнє»), – такі висновки роблять десятикласники у підсумковій роботі
над твором. При цьому вчитель додає, що поети 20-х років минулого століття так
само піднімали у своїх творах теми захисту Вітчизни, любові до неї, будівництва
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нового, щасливого життя. Зважаючи на актуальність цієї тематики, вони подавали
приклад висвітлення її в художній літературі. Так, наприклад, відомий тогочасний
поет А. Гірайбай часто наслідував у своїй поезії Б. Чобана-заде, обравши
головною у своїй творчості національно-патріотичну проблематику: «Заради
татар» («Татар ичюн»), «Бахчисарай» тощо. Як наслідок, учні експериментальних
класів набагато успішніше виконали роботу над твором, поглибили свої
патріотичні почуття й ідейні переконання (див. табл. 2.16).
Таблиця 2.16
Рівні вихованості почуття Батьківщини під час вивчення вірша
Б. Чобан-заде «Бир сарай кураджакман» (Я побудую палац») із
застосуванням ООД в 10 кл. (абс./%)
№ Клас

1

10

Рівні
Високий
ЕК
КК
11/ 9
10/8

Достатній
ЕК
КК
56/47
37/33

Середній
ЕК
КК
45/38
45/37

Низький
ЕК
КК
8/7
13/11

Трудність під час навчання і виховання засобами поезії була в тому, що не
кожен ліричний твір варто детально розбирати в класі, не применшуючи при
цьому

його

емоційно-естетичного

впливу

на

юних

читачів.

У

ході

експериментальної роботи переконуємося в доцільності дотримуватися певної
послідовності в опрацюванні твору, що визначається стадіями художнього
сприймання: від детального розгляду тексту до загальних висновків про нього.
Поступово в старшокласників накопичувалися знання про зміст виучуваних
творів, основні мотиви їх та особистісне значення, а також аналітичні дії, що в
складі операцій, які учні мають засвоїти для компетентного опрацювання
ліричного твору.
У

процесі

патріотичного

виховання

старшокласників

засобами

кримськотатарської літератури важливим було розкрити індивідуально-суспільну
сутність ліричної поезії. При цьому ключову роль відігравав розбір не скільки
образних деталей твору, скільки конфлікту особистості з собою та довкіллям,
особливо суспільством. Змістом цього конфлікту завжди є постійні суперечності
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між добром і злом, любовۥю і ненавистю, вірністю й зрадливістю тощо, тобто
силами Тьми і Світла. «Метою аналізу, – зазначає А. Ситченко, – є розкриття
форми поетичного вираження конфлікту світлої краси і темної сили» [204, с. 124].
Саме через цей одвічний конфлікт морально-етичних протилежностей література
має духовне значення, що визнається тепер літературознавчою категорією (за А.
Козловим).
Конфліктна ситуація в художньому творі завжди розрахована на емоційнорозумову роботу читачів та приводить до висновків ідейно-естетичного змісту і
морально-етичного характеру. У цьому випадку доцільним є проблемний підхід
до вивчення твору, який має вирішуватися за розробленими в педагогічній науці
схемами пошукової роботи, дотримання яких під час аналізу твору, в тому числі й
ліричного, частіше приводить до бажаного результату.
Наприклад, під час аналізу вірша Сеитумера Еміна «Горішник» («Джевиз
тереги») в 11-у класі поетично вирішується конфлікт між образом щасливого
дитинства ліричного героя і трагічним почуттям втрати Батьківщини. Навчальна
програма скеровує увагу учнів до спогадів ліричного героя про щасливе
дитинство, перерване депортацією кримськотатарського народу, спонукає до
розкриття трагедії особистості, позбавленої батьківщини [181, с. 163].
Для усвідомлення цієї трагедії кримськотатарського народу за віршем
«Горішник» в експериментальних класах була проведена аналітична робота
пошукового типу, в основі якої була літературна задача, розв’язання якої
завершилося узагальненнями учнівських думок і почуттів, навіяних поезією (див.
табл. 2.17).
Таблиця 2.17
Пошукова схема опрацювання вірша С. Еміна «Горішник» (11 кл.)
№

Схема пошукового типу

Система опрацювання твору

(за В. Шубинським та В.

за схемою пошукового типу

Паламарчук)
1.

Формулювання
протиріччя, парадоксу

логічного Прекрасний

Крим,

щасливе

дитинство і… трагедія особи
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2.

Постановка проблеми

У чому трагедія ліричного героя?

3.

Визначення мети і завдань пошуку з Розкриття
проблеми

трагедії

особистості,

позбавленої Батьківщини. Виразне
читання і засвоєння змісту вірша,
характеристика

ліричного героя,

художньої майстерності твору.
4.

Аналіз проблеми, висунення гіпотез. Чи міг татарин повернутися до
Роздуми, задуми, нове

Криму в умовах депортації? Який у
кримськотатарського народу був
інший вихід із трагічної ситуації?

5.

Творче моделювання

1.

Повернутися

нелегально.

2.

національність.
обставинами.

до

3.
4.

Криму
Змінити

Змиритися

з

Пробуджувати

національно-патріотичні почуття і
наближати

час

повернення

на

Батьківщину.
6.

Критичний

аналіз

результатів Пояснення патріотичного значення

розв’язання проблеми
7.

Експериментальна

та громадянського пафосу лірики.
перевірка Письмові відповіді на запитання

результатів творчої діяльності

патріотичного змісту

Опрацювання вірша С. Еміна «Горішник» за цією пошуковою схемою
створює проблемну ситуацію зацікавленої роботи учнів над текстом. Логічне
протиріччя, яке завжди перебуває в основі будь-якої проблемної ситуації, в цьому
випадку виразно вказує на парадоксальне явище, коли народ прекрасного Криму
змушений переживати таку тяжку долю. Таким чином, відбувається повний збіг
змісту ідейно-морального конфлікту вірша і сутності проблемного навчання і
виховання. Усвідомлення учнями логічного протиріччя, яке в основі намальованої
поетом картини, спонукає замислитися над ключовим питанням: «У чому трагедія

149

ліричного героя?» й тим, як вона пов’язана з долею всього кримськотатарського
народу. Під час вивчення творів подібної проблематики старшокласники
поступово усвідомлюють істину – трагедія кожної особистості у втраті зв’язку зі
своїм народом, рідною Батьківщиною, яка також страждає у цьому випадку.
Під

час

роботи

над

цим

твором

одинадцятикласників

зацікавило

моделювання соціальної поведінки народу й окремої особистості за критичних
обставин, відтворених поетом. Відбулася інтерактивна взаємодія однокласників з
учителем, а також поетом і ліричним героєм його твору, що забезпечує очікувані
особистісні зміни в характерах юнаків і дівчат, які в такий спосіб гостро
відчувають свою причетність до історії свого етносу. Аналіз проблеми,
відтвореної у вірші поетом, поєднується в цій роботі з пропозиціями читачів
стосовно її розв’язання, внаслідок чого міцніє зв’язок автора з читачем, який
наближається таким чином до естетичного ідеалу митця. У такий спосіб,
вважаємо, в учнів народжується і власне почуття Батьківщини.
Учні 11-х експериментальних класів, маючи за плечима досвід читацької
роботи за нашою методикою в 10-у класі, показали вищі результати, що означає
перехід їх на операційно-діяльнісний етап формування патріотичних почуттів
(див. табл. 2.18).
Таблиця 2.18
Рівні вихованості почуття Батьківщини під час вивчення вірша С. Еміна
«Горішник» з використанням схеми пошукового типу в 11 кл. (абс./%)
№ Клас

1

11

Високий
ЕК
КК
13/11
10/8

Рівні
Достатній
Середній
ЕК
КК
ЕК
КК
54/46
37/33
48/41
45/37

Низький
ЕК
КК
9/8
13/11

Аналітична робота учнів над текстом літературного твору дає, таким чином,
значні можливості для якнайповнішого застосування прийому принагідного
виховання, яке здійснюється в міру заглиблення читачів у художню систему
тексту, характери літературних героїв, особливо ліричного, тобто, базується на
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процесі й результатах системного навчання літератури, що є одночасно основою
системного навчання цінностей.
Аналітична робота старшокласників над ліричними творами обов’язково
має приводити не тільки до осягнення авторської ідеї та його художньої
майстерності, а й до усвідомлення власних думок і почуттів, навіяних образами
твору, що засвідчують засвоєння прочитаного. Систематизація цих читацьких
вражень відбувається зазвичай у підсумковій роботі учнів над твором, що
вивчається.
2.3.4. Патріотичне виховання старшокласників на підсумковому етапі
вивчення ліричного твору. На цьому етапі роботи над твором здійснюється
підсумкова оцінка прочитаного, спрямована на висвітлення його значення, яке
неможливо пояснити без усвідомлення ідейно-естетичних колізій і пошуків,
спричинених конфліктною ситуацією твору. Особливістю підсумкової роботи під
час вивчення ліричної поезії є можливість проведення її на одному уроці.У
підсумковій роботі над твором учні формують оціночні судження, висловлюють
власні думки про тему та ідею вірша, його проблематику і жанр, наводять
необхідні аргументи на доказ своїх висновків.
Ключовими питанням на підсумковому етапі вивчення ліричних творів під
час експериментальної роботи були завдання типу: 1. Назвіть, які почуття і думки
пробуджує поезія? 2. Охарактеризуйте поетичні образи, які переважають у поезії
автора? 3. Поясніть, які духовні цінності сповідує поет? 4. Чи замислилися ви над
тим, які перешкоди виникають на шляху до людського щастя? 5. В яких відомих
вам творах виражені подібні теми й мотиви?
Ці завдання і запитання, на відміну від аналітичних, мають узагальнюючий
характер: відповідаючи на них, старшокласники охоплюють в цілому побудову
твору, виражені в ньому думки і почуття, усвідомлюють всю систему образів,
змальованих у тексті, виходять у своїх міркуваннях за межі конкретного твору,
вказуючи на типові явища в мистецтві й житті, що спонукає до образних і
поняттєвих узагальнень, сприяє ціннісному осмисленню прочитаного твору,
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привчає бачити смислову глибину в художніх творах і пояснювати їхнє естетичне
значення. Складовою мети формувального процесу є вихід старшокласників на
особистісно-рефлексивний

етап,

який

характеризується

відповідним

особистісним сприйняттям та осмисленням виучуваного твору.
Наприклад, на заключному етапі вивчення вірша Шевкия Бекторе
«Татарлигим» («Мій народ»)десятикласникам було запропоновано відповісти на
такі питання (на власний вибір):
1. Охарактеризуйте головне почуття, виражене у творі?
2. Покажіть художню майстерність поета на прикладах із тексту.
3. Скажіть, яке значення для народу має його мова, родина, рідна земля.
4. В яких відомих вам творах звучать подібні мотиви?
Поет прямо і щиро, визнають учні, освідчується в любові до свого
кримськотатарського народу, наводять приклади з твору:
Мій татарський народ, рідну землю
Люблю я з дитинства.
За ним довгі роки
Страждаю і плачу… («Мій народ»)
Школярі звертають увагу на те, що поет вступає у відкритий діалог з
народом, вимагає принципової відповіді:
− Якщо ти татарин, то де твоя мова?
Сім’я твоя де, і вітчизна?
Риторичні запитання, пояснюють десятикласники, майстерно передають
громадянський

пафос

твору,

занепокоєність

поета-громадянина

тим,

що

замулюються джерела народної духовності. Ці ж запитання мимоволі ставлять
собі й учні, подумки повторюючи їх услід за текстом. Подібні мотиви, помічали
вони, висловлював і Б. Чобан-заде у вірші «У тихому татарському степу».
Учитель пропонує пригадати і поезію А. Гірайбая «Заради татар», що теж входить
до циклу поезії 20-х рр.. минулого століття, зробити висновки про тодішні
соціально-політичні умови в Криму та спільні мотиви поетичного творчості того
періоду.
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Саме на цьому етапі вивчення поезії продукуються «вивідні знання» (вислів
Б.Степанишина – А.А.) – загальні висновки про тему та ідею твору, його
суспільне та особистісне значення, дається загальна характеристика образних
засобів вираження авторських думок і почуттів та художньої майстерності митця.
На завершення вивчення ліричних творів учням ставилися здебільшого
підсумкові завдання особистісно-рефлексивного змісту:
1. Охарактеризуйте основні мотиви творчості поета.
2. Поясніть основні риси ліричного героя поезії.
3. Визначте спільні мотиви поезії видатних кримськотатарських митців?
4. Покажіть,

у

яких

віршах

найбільш

яскраво

виражене

почуття

Батьківщини?
5. Скажіть, твори яких поетів найбільше вплинули на ваше ставлення до
Батьківщини?
Підсумкова робота десятикласників над виучуваними ліричними творами
сприяла одержанню певних системних знань про поезію кримськотатарської
літератури, досвіду операційної роботи над текстами віршованих творів,
здійсненню особистісних зрушень стосовно ставлень старшокласників до історії
та культури свого етносу, стурбованості за його майбутнє, формування почуття
Батьківщини в цілому. Цілеспрямована виховна робота, здійснювана під час
вивчення ліричних творів кримськотатарської літератури, дала свої позитивні
результати (див. табл. 2.19).
Таблиця 2.19
Рівні вихованості почуття Батьківщини на підсумковому етапі вивчення
вірша Ш. Бекторе «Татарлигим» («Мій народ») в 10 кл. (абс./%)
Рівні
№ Клас
1

10

Високий
ЕК
КК
19/ 16
10/8

Достатній
ЕК
КК
49 /41 37/30

Середній
ЕК
КК
42/35 45/ 37

Низький
ЕК
КК
8/ 7
13/ 11

Маючи досвід операційно-діяльнісної та особистісно-рефлексивної роботи,
здобутий у попередньому класі, одинадцятикласники не потребували детальних
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рекомендацій щодо порядку опрацювання ліричного твору. На підсумковому
етапі вивчення вірша С. Еміна «Горішник» учні обговорювали проблемне
питання: «У чому трагедія особистості, позбавленої Батьківщини?». Дискусія, що
виникла у класі, проходила у форматі круглого столу як за проблематикою твору,
так і в ширшому розумінні, торкаючись долі всього кримськотатарського народу.
На екрані спочатку були показані кадри кінохроніки й фотографії довоєнного
Криму, табору «Артек», воєнні події – оброни та звільнення Севастополя,
збереження пам’яток Бахчисарая, мальовничі картини південного берега Криму та
засушливі степи півострова, а також недавні картини так званого «самозахвату»
земель кримськими татарами, які повернулися на Батьківщину. Цей відеоряд
допоміг налаштувати аудиторію на тематичне обговорення проблеми, сприяв
емоційному збудженню учасників круглого столу та їх готовності до обговорення
проблеми.
Бесіда відбувалася навколо питань, які: а) змушували відчути розпач
людини, яка повернулася на Батьківщину і побачила, що в батьківському домі
оселилися чужі люди; б) усвідомити подвійне сирітство татарина, який залишився
без батьків і родичів та відчув себе чужим на своїй землі; в) як має діяти людина
за цих обставин?
Старшокласники зі співчуттям вимальовували зі своєї уяви образ
кримського татарина, який повернувся додому з чужини і знову відчув себе
самотнім та осиротілим – «без мами, батька та родичів, без хати і речей», а на
його землі господарюють чужі людиіншої віри. Тільки горішник нагадує йому
про колишні часи щасливого дитинства та сльози-перли матері. Лише тінь від
батьків і дідів пов’язує його зі своїм родом і рідним краєм. Хіба це не трагедія,
запитують учні, коли людина залишається самотньою на своєму подвір’ї, своїй
землі, які їй теж уже не належать.
Як має діяти татарин, повернувшись уже наче й не до свого Криму? Упасти
у відчай? Шукати притулку в іншому краї? Чи давати лад на Батьківщині? Тим
більше, що готовність до рішучих дій є і терпіння скоро закінчиться. Не палити й
ламати, а відбудовувати нове життя, – до такого рішення готовий ліричний герої
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цієї поезії С. Еміна та всієї його творчості. Ці та подібні учнівські роздуми були
відображені у письмовій роботі, в якій одинадцятикласники висловлювали свої
враження стосовно ідейно-художнього значення твору. Цьому сприяла розширена
тематика питань, визначених для письмової відповіді на них. Наприклад:
1. Яку роль у творі виконує образ старого горішника?
2. Які почуття охопили ліричного героя?
3. Як би ви діяли на його місці?
4. В яких творах інших письменників виражені такі ж мотиви?
Пожвавлення учнів викликали творчі завдання (на вибір учнів) власне
особистісного характеру:
1. Чим би я допоміг земляку, який потрапив у подібну ситуацію?
2. Моє інтерв’ю з письменником Сеітумером Еміном.
3. Якби я був письменником…
4. Мій лист до С. Еміна.
Учні в більшості своїй адекватно зреагували на художні картини вірша,
оцінили конфліктну ситуацію, відтворену в ньому, висловили співчуття
літературному герою і вказали на труднощі, які виникли на шляху відновлення
справедливості для кримських татар.
Усні й письмові відповіді школярів дають підстави зробити висновки про
те, що одинадцятикласникина досить високому рівні засвоїли ідейно-художній
зміст твору та прийоми його розбору, глибше усвідомити на прикладі вивченого
вірша почуття Батьківщини, що показано на табл. 2.20.
Таблиця 2.20
Рівні вихованості почуття Батьківщини на підсумковому етапі вивчення
вірша С. Еміна «Горішник» в 11 кл. (абс. / %)

№ Клас
1

11

Високий
ЕК
КК
13/ 11
8/7

Рівні
Достатній
Середній
ЕК
КК
ЕК
КК
49 /43
39/33 43/ 38 53/45

Низький
ЕК
КК
9/ 8
17/ 14
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Учнівські роздуми продемонстровано в їхніх письмових роботах. Так,
учениця

11

класу

Зарічненської

ЗОШ

1-Ш

ступенів

Єльвіра А. написала про те, що ліричного героя охопили складні почуття: замість
радості повернення на Батьківщину доводиться у відчаї усвідомлювати, що тут, у
Криму, його ніхто не чекає й ніхто йому не радий, бо давно вже їхня домівка
належить іншим. Гостре почуття несправедливості змінюється на рішучість до
жорстких дій. Хочеться порадити йому, – пише Ельвіра, – знайти спільників,
таких же товаришів по нещастю, щоб боротися за свої права і не порушувати
закон.
Образ старого горішника, – пояснює учень 11-го класу Кольчугінської ЗОШ
1-Ш ступенів м. Бахчисарай Юсуф М., – є для ліричного героя символом
минулого, якого не повернеш. Але горішник допомагає повернутися в минуле, бо
пробуджує спогади про нього. А з ним оживає і вся сім’я, і хата, і речі в ній, все
те, що нагадує, що тут його земля, Батьківщина, де залишилась тінь його предків.
Учень 11 класу Бахчисарайської ЗОШ 1-Ш ступенів № 5 Осман Н. написав
про те, які питання він хотів би поставити письменнику, а саме:
1. Ви народилися в Криму. Яке Ваші найприємніші спогади про дитинство?
2. З початком війни Ви пішли на фронт, потім вели партизанську війну із
загарбниками Криму. Які почуття вели Вас на боротьбу з ними?
3. Чим запам’яталася Вам депортація народу 1944 року? Як Ви її зустріли?
4. На чужині Ви не склали руки. Активно працювали на культурній ниві.
Що надавало Вам сили не впасти у відчай?
5. Як Ви стали письменником? Що це був за поклик?
6. Ви більше поет чи прозаїк? Як народжувалися Ваші твори?
7. Для кого Ви писали свої твори? Чи вдалося Вам висловити те, що
задумали?
У процесі експериментального навчання доведено, що формування в
старшокласників почуття Батьківщини засобами кримськотатарської літератури є
досить ефективним за таких педагогічних умов:
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 завдяки оволодінню необхідними літературними знаннями і читацькими
вміннями роботи з творами мистецтва слова;
 внаслідок застосування активних традиційних та інноваційних форм і
методів навчання та виховання, що сприяють виробленню читацьких умінь та
естетичної сприйнятливості твору;
 розвиток в учнів патріотичних почуттів відбувається у процесі
формування ціннісних уявлень та переконань морально-етичного характеру і
громадянського змісту;
 вивчення художнього твору здійснюється в ході активної міжособистісної
взаємодії учасників навчально-виховного процесу, в єдності думки і почуття;
 ефективним

інструментом

опрацювання

творів

служать

засоби

дослідження тексту: навчально-виховні завдання й рекомендації до їх розв’язання.
2.4. Ефективність експериментальної моделі виховання почуття
Батьківщини в старшокласників у процесі вивчення кримськотатарської
літератури
Для з’ясування ефективності експериментальної моделі патріотичного
виховання старшокласників під час вивчення кримськотатарської літератури був
проведений заключний етап педагогічного експерименту – контрольний. Оскільки
проводився

довготривалий

педагогічний

експеримент,

то

ефективність

експериментальної методики на цьому етапі перевірялася в 11-х класах за тими ж
завданнями, які пропонувалися під час констатувальних зрізів попереднім
одинадцятикласникам

(на

той

час

діагностовані

на

заключному

етапі

експерименту одинадцятикласники навчалися у 10 класі й брали участь у
констатувальній перевірці їхнього початкового рівня сформованості патріотичних
почуттів).

Тому ефективність

формувального

навчання

вимірювалася

за

показниками учнів 11 класу, які вже другий рік працювали в експериментальному
процесі.
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У

контрольних

класах

навчання

і

виховання

під

час

вивчення

кримськотатарської літератури проводилося за традиційною методикою, а їх учні
на заключному етапі теж виконували ті самі роботи, що проводилися на
констатувальному етапі педагогічного експерименту.
Об’єктами перевірки були ліричні твори кримськотатарської літератури,
виучувані в старшій школі. Під час вивчення їх за нашими рекомендаціями в
експериментальних класах створювалися навчально-виховні ситуації, в ході яких
у школярів виникали відповідні емоції та переживання, думки та переконання, які
визначають у кінцевому рахунку ціннісне ставлення читача до ліричного героя,
авторської позиції, вираженої у творі, та відповідних художніх і життєвих явищ.
Ефективність пропонованої методичної системи навчання і виховання
засобами літератури визначалася за тим, як учні засвоїли програмові знання про
ліричні твори та їх авторів, розуміють поняття патріотизму та суспільного
обов’язку, поняття свого етносу та нації загалом, наскільки здатні відчувати під
час аналізу творів їхній громадянський пафос, усвідомлюючи образне вираження
патріотичних почуттів, звертаючись до авторського задуму, помічаючи поетичну
майстерність, а також пояснювати естетичне значення поезії та виражені поетом
національні й загальнолюдські цінності.
При цьому розрахунок був на те, що в експериментальних класах показники
успішності мають бути вищими завдяки застосуванню ефективних форм і методів
педагогічної роботи та виконанню рекомендаційстосовно правил її проведення.
Оцінювання учнівських відповідей, як і під час констатувальних зрізів,
проводилося за 12-бальною системою: за кожне правильно виконане завдання
виставлялося по два бали;з двох останніх завдань треба було вибрати одне, яке
оцінювалося в 4 бали, що в сумі становить 12 балів. Для вимірювання результатів
експериментального навчання і виховання використано увесь той інструментарій,
що позитивно показав себе на констатувальному етапі: розроблені критерії, їх
показники та характеристики рівнів сформованості почуттів Батьківщини в учнів
старшої кримськотатарської школи, структурування тестових завдань для
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контрольних робіт учнів за змістом навчального матеріалу, прийомами роботи з
ним та рівнем засвоєння особистісного значення твору.
На прикінцевому етапі педагогічного есперименту було проведено
контрольні роботи, що засвідчили результати формувального навчання, яке
тривало два роки – в 10-х та 11-х класах.
Аналіз

контрольних

робіт,

виконаних

на

заключному

етапі

експериментальної роботи в 11–х класах показав, що учні, які вже другий рік
навчалися за експериментальною методикою,набагато успішніше виконали
поставлені завдання, порівняно з даними констатувальних зрізів, що проводилися
для них на початку 10-го класу.
Результати

виконання

контрольних

робіт

на

прикінцевому

етапі

формувального навчання в 11-х класах дали змогу визначити рівні сформованості
в старшокласників почуття Батьківщини та надати узагальнені дані на основі
зіставлення результатів, одержаних після констатувальних зрізів, з контрольними
(див. табл. 2.21).
Таблиця 2. 21
Рівні вихованості почуття Батьківщини в учнів експериментальних класів
(%)

№
1
2

Рівні
Високий
Достатній
Середній
Низький
Класи
ПЕ-10 ЗЕ-11 ПЕ-10 ЗЕ-11 ПЕ-10 ЗЕ-11 ПЕ-10 ЗЕ-11
кл.
кл.
кл.
кл.
кл.
кл.
кл.
кл.
10
6
12
18
26
38
41
36
21
11
8
11
21
27
40
43
31
19
На контрольному етапі педагогічного есперименту було додатково

зіставлено результати констатувальних зрізів, одержаних у 10-х класах на
початковому етапі, з результатами контрольних робіт, проведених наступного
навчального року в 11-х класах уже в кінці формувального експерименту (див.
табл. 2.22).
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Таблиця 2.22
Рівні вихованості почуття Батьківщини в учнів експериментальних і
контрольних класів на прикінцевому етапі (%)
Класи

10
11

Рівні
Високий
ЕК
КК
24
9
17
11

Достатній
ЕК
КК
36
34
35
31

Середній
ЕК
КК
30
40
37
44

Низький
ЕК
КК
10
17
11
14

Аналіз виконаних робіт показав, що високий рівень вихованості почуття
Батьківщини у процесі вивчення кримськотатарської літератури виявили 24 % (10
клас) і 17 % (11 клас) учнів експериментальних класів, тоді як у контрольних
класах він становив 9 % (10 клас) і 11 % (11 клас). Збільшилася кількість учнів з
достатнім рівнемвихованості почуття Батьківщини в експериментальних класах
36 % (10 клас) і 35 % (11 клас) порівняно з показниками в контрольних – 34 % (10
клас) і 31% (11 клас). Середній рівень виявили 30 % (10 клас) і 37 % учнів (11
клас), тоді як у контрольних класах він становив – 40 % (10 клас) і 44 % (11 клас).
Низький рівень вихованості почуття Батьківщини в експериментальних класах
значно зменшився й спостерігався у 10 % (10 клас) і 11 %учнів (11 клас), а в
контрольних – 17 % (10 клас) і 14 % (11 клас).
Більше половини учнів з експериментальних класів пояснили, що трагедія
поетів кримськотатарської літератури полягає в тому, що вони не могли вільно
писати про свою любов до Батьківщини, свободу особистості. Влада жорстоко
переслідувалися ідеї відродження вільного Криму, національного єднання
кримських татар, боротьби за збереження своєї етнічної самобутності. Більшість
із митців того часу поплатилися життям за свою творчу діяльність, яка
більшовикам здавалася буржуазно-націоналістичною.
В експериментальних класах на прикінцевому етапі педагогічного
експерименту

помітні

значно

вищі

результати

навчання

літератури

і

патріотичного виховання одинадцятикласників, тоді як у контрольних класах
вони набагато нижчі. Так, успішними були відповіді більшості учнів на
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питання пошукового характеру стосовно метафоричного змісту образу мосту з
поезії Сеітумера Еміна «Де той міст?»: більшість із них змогла пояснити, що
образ мосту – символ єднання людей, адже мости зазвичай сполучають між
собою не лише береги, а й міста і села, народи і держави. Ліричний герой вірша
шукає для себе той міст, який би з’єднав його з Батьківщиною: «Де той міст,
яким я перейду в дім, де народився?» Тільки почуття Батьківщини дає йому
сили для цього пошуку.
Більше половини одинадцятикласників змогли на достатньому і досить
високому рівні визначити основний мотив кримськотатарської поезії –
патріотичний, навести переконливі приклади з лірики Сеітумера Еміна, Черкеза
Алі, Ідріса Асаніна, пояснити, що почуття Батьківщини – провідне в їх житті й
творчості. Наприклад, усі твори С. Еміна, як написали учні у своїх тестових
контрольних роботах, пронизана почуттям любові до Вітчизни, поваги до
отчого дому, замилуванням прекраснимикраєвидами Криму, сповнена мріями
про повернення на рідну землю. Тому й шукає він «той міст», який приведе
його додому, і він знайшов цей міст.
Нестримне бажання повернутися на Батьківщину у татар Криму було
настільки потужним і болючим, пояснювали старшокласники, що інший поет –
Ідріс Асанін питав себе й читачів: «А що, коли ми не встигнемо повернутися?
А що, коли наш народ припинить своє існування на чужині?»
Писав про це і Черкез Алі: «Майже 50 років були в розлуці Крим і його
народ, як мати і її діти. Кожен із нас жив мрією про повернення, мрією
свободи. Нас кликав до себе голос Батьківщини». Провідними почуттями, які
рухали людьми, за висновками учнів, були любов і відданість Батьківщині. У
вірші «Я − твій син» Ч. Алі написав:
- Я свой сыновний долг перед тобою
Всегда исполнить, Родина, готов!
Переклад В. Сікорського і Ф. Лаубе
Старшокласники по різному спочатку ставилися до письмових робіт
вільного змісту і творчого формату: написати листа улюбленому поету, скласти
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цікаву розповідь про поета-патріота, узяти (за правилами рольової гри) інтерв’ю в
автора виучуваного твору, провести (за допомогою ІКТ) презентацію творчості
митця тощо. Однак наприкінці експериментального навчального процесу вони
охоче виконували такі види творчих робіт. Найпопулярнішим серед цих робіт
була зазвичай розповідь про письменника. Учні намагалися передати найбільш
важливі сторони особистості поета, показати його патріотичні прагнення.
Наприклад, про Ідріса Асаніна одна з кращих розповідей була такого змісту:
Цього поета називають людиною особливої долі. Він єдиний із наших
сучасників, хто був репресованим за свої погляди та твори, пройшов крізь
сталінські табори смерті, але не тільки залишився живим, а й продовжив
свою літературну діяльність. У його творчій скарбниці сотні віршів, поем і
повістей, цілий ряд журналістських нарисів. І всі його твори – про трагедію
кримськотатарського народу, якої він і сам зазнав у вигнанні, та про гарячу
надію повернутися на Батьківщину.
А почав свою творчість Ідріс Асанін саме в часи вигнання кримчан з
півострова. Навіть по дорозі на далеку чужину він не покидав писати твори
про «особливу долю свого народу». Сімнадцятирічним юнаком Ідріс потрапляє
разом зі своєю сім’єю до Узбекистану. Здавалося б, тепло, далеко від фронту,
немає воєнної розрухи, але хвороби і голод викосили всіх його батьків і родичів.
Грубе насильство над людьми, вигнання цілого народу, смерть близьких,
щоденні страждання в чужому оточенні, – все це завдавало юнаку, який
залишився разом із маленькою сестрою, тяжкого удару, рана від якого боліла
весь час. Про це й були його перші вірші, що виражали зболені почуття
вигнанця.
Хоча відгриміла війна, налагоджувалося мирне життя величезної країни,
життєві випробування для Асаніна не припинилися. Так, він закінчив школу,
почав навчання на історичному факультеті педагогічного інституту, проте
незабаром був заарештований. Студента звинуватили в тому, що він писав у
своїх віршах про лиху долю свого народу-вигнанця, закликав земляків не
миритися з несправедливістю й шукати шляхів повернення на Батьківщину.
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Вирок суду був вражаючим – 25 років каторжних робіт!
Від неминучої смерті молодого поета рятує раптова смерть тирана –
Сталіна. Через 5 років таборів Ідріс опинився на волі, продовжив навчання в
інституті. Але його захопила будівельна справа, тому навчається далі в
Ташкентському політехнічному інституті. Працює інженером-будівельником
і пише вірші, які тоді ніхто не хотів друкувати. Навпаки, вдома постійно були
обшуки, після яких забирали всі рукописи, але він писав, навіть не сподіваючись
на їх друк. І наближав тим щасливий час повернення татар до Криму. У тому,
що цей час таки настав, велика заслуга поета-громадянина, патріотакаторжанина Ідріса Асаніна.
Порівняльна характеристика рівнів сформованості в старшокласників
почуття Батьківщини на початковому етапі й прикінцевому переконує в
доцільності застосування у шкільній практиці пропонованої методичної системи
патріотичного

виховання

учнівської

молоді

засобами

кримськотатарської

літератури.
Для більшої об’єктивності оцінювання результатів експериментального
навчання додатково були проведені також опитування вчителів та учнів старших
класів. Так, учителям кримськотатарської літератури, які експериментально
працювали в старшій школі, було запропоновано відповісти на такі запитання:
1. Як вплинуло впровадження експериментальної методики на літературний
розвиток учнів та їх естетичну сприйнятливість літературного твору?
2. Які труднощі виникли у вас на шляху виховання в старшокласників
почуття Батьківщини?
3. Які форми, методи і прийоми навчання літератури найбільше сприяли
формуванню в учнів літературних знань і вмінь та патріотичної вихованості при
цьому?
4. Які методичні інновації сформувалися у вас під час експериментальної
роботи?
Аналіз відповідей анкетованих учителів показав, що вивчення художніх
творів у єдності форми й змісту, думки і почуття, з урахуванням стадійного
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характеру художнього сприймання, за умов активної міжособистісної взаємодії
всіх

учасників

навчально-виховного

процесу,

реалізації

особистісно

орієнтованого і компетентнісного навчання із застосуванням можливостей
технологізованого підходу до організації та проведення уроку літератури
позитивно позначилося на загальному літературному розвитку школярів, що в
основі їх естетичного й особистісного зростання. Старшокласники досягли цього
за рахунок умінь виразного читання ліричного твору, його впорядкованого
аналізу,

самостійного

громадянського

пояснення

значення

ідейного

виучуваного

змісту,

твору,

образної

оптимального

форми

та

поєднання

репродуктивних і творчих видів робіт за текстом, усних та письмових роздумів
про національно-патріотичні цінності кримськотатарського етносу.
Водночас були вказані й труднощі у виховному процесі під час вивчення
літературних творів, із яких частіше називалися: недостатня кількість методичної
літератури, особливо хрестоматій кримськотатарської літератури на двох мовах
(оскільки не всі діти знають кримськотатарську мову на достатньому для
вивчення літератури рівні), недосконала система фахової підготовки та
перепідготовки педагогічних кадрів. Вважаємо, що наша робота допоможе
вчителям-словесникам долати названі труднощі в їх професійній діяльності.
Старшокласникам під час анкетування були поставлені такі запитання:
1. Хто з поетів став для вас прикладом активної громадянської позиції?
2. Які книжки ви придбали останнім часом для своєї домашньої бібліотеки?
3. Чи цікавлять вас додаткові матеріали про життя і творчість кримчан?
4. Які

думки

і

почуття

виникли

у

вас

після

ознайомлення

з

кримськотатарською поезією?
5. З ким із поетів Криму ви хотіли б спілкуватися? На які теми?
Найбільше десятикласників вважають для себе прикладом активної
громадянської позиції життя і творчість Бекира Чобана-заде й Амді Гірайбая;
одинадцятикласники назвали Сеітумера Єміна та Ідріса Асаніна. Юнаків і дівчати
захопила відданість цих поетів своєму народу, їхня зачарованість морем і горами,
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степом і лісами Криму, бажання служити Батьківщині, готовність покласти своє
життя на вівтар Вітчизни.
Опитування школярів показало, що в більшості осель є різні книги
кримськотатарських письменників, проте значна частина книжок видана
російською мовою, набагато менша – українською мовою. Є й такі сім’ї, де
молодше покоління має проблеми з вивченням кримськотатарської мови, що
утруднює процес вивчення рідної літератури в оригіналі.
Щодо додаткових матеріалів, старшокласники зазвичай опрацьовують ті,
що рекомендовані вчителем і потрібні для виконання домашнього завдання.
Проблема і в тому, що кримчани майже півстоліття жили і працювали далеко за
межами Батьківщини, де й залишили багато плодів своєї праці.
Звичайно,

старшокласники

не

вперше

знайомляться

з

творчістю

кримськотатарських поетів. Проте саме в 10-11 класах ця їх навчальна робота
набула найбільшої системності, що дало змогу одержати ширші відомості про
митців та глибше пізнати їхні твори. Висловлювалися думки юнаків і дівчат про
те, як несправедливо молоді й талановиті вчені, письменники, інженери зазнавали
переслідувань за свою совість і художній дар; старшокласники вражено
обговорювала те, якими високими почуттями й прагненнями жили ці справжні
духовні лідери нації‚ як мужньо йшли на ешафот заради Вітчизни, самовіддано
наближаючи час повернення татар на кримську землю.
Учні з високим рівнем естетичної сприйнятливості висловлювали бажання
мати знайомство з такими поетами, як А. Гірайбай та І. Асанін: їх приваблює
запальна натура поетів, їхня відданість справі, та головне, любов до Батьківщини.
Школярі під впливом прочитаних патріотичних творів порушують питання
розвитку

національної

культури,

поширення

кримськотатарської

мови

і

літератури, пожвавлення книгодрукування, а також стосовно особливостей
художньої творчості.
З метою визначення достовірності здобутих експериментальних даних, що
вимірюється у порядковій шкалі, було використано критерій однорідності χ2 Критерій Пірсона, значення якого обчислювалося за формулою:
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𝑛

2

χ =𝑁 ∗ 𝑀 ∗

𝑚

( 𝑖− 𝑖)
𝑘
∑𝑖=1 [ 𝑁 𝑀
𝑛𝑖 +𝑚𝑖

2

] , де

𝑁 – кількість учнів експериментальної групи, 𝑀 – кількість учнів контрольної
групи, 𝑘 – кількість рівнів, 𝑛𝑖 – кількість осіб експериментальної групи на і-му
рівні, 𝑚𝑖 – кількість осіб контрольної групи на і-му рівні.
Для достовірності здобутих експериментальних даних дослідження для
учнів 10-х класів:
(

χ2 =118*122*[

28
11 2
− )
118 122

28+11

+

(

42
41 2
− )
118 122

42+41

+

(

35 49 2
− )
118 75

35+49

+

(

12
20 2
− )
118 122

21+34

] = 5,3

У результаті обчислень здобутих експериментальних даних при довірчій
ймовірності р = 0,975 та числа ступенів свободи ν = 1 ми отримали значення χ2 =
5,3 > 5,02, що є більшим за критичне, то гіпотезу приймаємо і розходження між
розподілом статистичних даних є достовірними.
Для достовірності здобутих експериментальних даних дослідження для
учнів 11-х класів:
(

χ2 =114*111*[

19
12 2
− )
114 111

19+12

+

(

40
34 2
− )
114 111

40+34

+

(

42
49 2
− )
114 111

42+49

+

(

13
16 2
− )
114 111

13+16

] = 4,24

при довірчій ймовірності р = 0,95 та числа ступенів свободи ν = 1, χ2 = 4,24 >
3,84, що є більшим за критичне, то гіпотезу приймаємо і розходження між
розподілом статистичних даних є достовірними.
Отже, результати, здобуті під час контрольного етапу педагогічного
експерименту, дали змогу дійти таких висновків стосовно ефективності
запропонованої методичної системи виховання в старшокласників почуття
Батьківщини під час вивчення кримськотатарської літератури:
1. Більш високий рівень вихованості патріотичних почуттів, порівняно з
контрольними, показали учні експериментальних класів.
2. Кількість

старшокласників,

експериментального навчання

на

які

перебували

в

умовах

низькому рівні сформованості почуття
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Батьківщини, також значно зменшилася; у контрольних класах вона знаходиться
на рівні показників констатувального зрізу.
3. Найбільше учнів виявили достатній і середній рівні сформованості
необхідних якостей, однак у контрольних класах ці показники помітно нижчі.
4. Фахівці вказують на позитивні особистісні зрушення в суб’єктному
досвіді старшокласників, успішне навчання яких є основою для принагідного
виховання духовного світу шкільної молоді під час вивчення художньої
літератури.
Висновки з другого розділу
За матеріалами експериментального дослідження проблеми виховання
почуття Батьківщини в старшокласників під час вивчення кримськотатарської
літератури дійшли таких висновків:
У дослідженні було визначено критерії, показники й рівні патріотичної
вихованості старшокласників. Перший критерій – літературні знання – включає в
себе такі показники: обізнаність із програмовими творами та їх авторами;
визначення основних образних компонентів виучуваних текстів. Другий критерій
– читацькі вміння – показує глибину пізнавальної роботи учнів над текстом,
доцільність розгляду тих чи тих його компонентів у їх емоційно-логічній
взаємодії. Показниками його виступають: здатність визначати в тексті художні
картини та пояснювати їх значення; вміння аналізувати весь твір. Третій критерій
– особистісно ціннісні ставлення – засвідчує відповідність усвідомлення учнями
змісту твору, що дозволяє аргументовано інтерпретувати його сутність.
Показниками його є: здатність до естетичного сприйняття твору; особистісне
ставлення до цінностей, виражених митцем.
Позитивними чинниками експериментального впровадження є:
а) визначення ціннісних характеристик змісту творів, визначених для
екпериментальної перевірки стосовно предмету дослідження;
б) розробка двопланового етапного процесу формування в учнів почуття
Батьківщини під час вивчення кримськотатарської поезії: за основними етапами
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вивчення художнього твору та за етапами формування в учнів необхідних
особистісних якостей.
Виховання почуття Батьківщини в старшокласників під час вивчення
кримськотатарської літератури відбувалося за такими етапами: навчальномотиваційним,

операційно-діяльнісним

та

особистісно-рефлексивним.

Так,

навчально-мотиваційний етап спрямовувався на розвиток потреби в учнів читати
твори патріотичної спрямованості, набуття в них програмових знань про твори
кримськотатарської літератури, в яких виражені громадянські мотиви й почуття
Батьківщини, а також відомостей про життя і творчість їх авторів, що має для
учнів виразне мотиваційне й особистісне значення. Операційно-діяльнісний етап
передбачав розвиток читацьких умінь у старшокласників, що характеризуються
їхньою здатністю до виразного і свідомого читання творів кримськотатарської
літератури, аналізу літературного твору з урахуванням його структурної будови
та функціонального навантаження образної системи тексту. На цьому етапі
навчання учні засвоювали основні аналітичні операції, що складаються з
емоційно-розумових дій літературного розбору

та забезпечують

успішне

засвоєння ліричного твору. Особистісно-рефлексивний етап мав на меті
узагальнення читацьких знань, умінь і вражень, здобутих під час вивчення
художнього твору та засвоєння відомостей про його автора; осмислення
провідних мотивів творів, що вивчаються, їх естетичного характеру та
особистісного значення. На кожному етапі вивчення твору застосовувалися
відповідні йому зміст і форми роботи вчителя й учнів, що в кінцевому рахунку
склало завершену систему опрацювання знань про письменника і його творчість,
виразне первинне читання тексту, його аналіз і синтез.
Для засвоєння твору і цілеспрямованого вироблення в старшокласників
прийомів роботи з літературним матеріалом передбачено етапний характер
міжособистісної

взаємодії

всіх

учасників

навчально-виховного

процесу,

включаючи автора та його твори: активно застосовувалися схеми й рекомендації
щодо порядку пізнання, поступово відбувалося «згортання» рекомендацій і
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переведення розумових дій та особистих вражень учнів-читачів у їх внутрішній
план.
Проведені нами попередні констатувальні зрізи переконали також у
необхідності:
а)

приведення

навчально-методичного

забезпечення

вивчення

кримськотатарської літератури у більшу відповідність до вимог, що висуваються
до якості літературної освіти, зокрема до виховання школярів засобами
літературних творів;
б) поліпшення підготовки та перепідготовки вчителів кримськотатарської
літератури з урахуванням ціннісних характеристик змісту виучуваних творів та
інноваційних методик навчання літератури в школі.
Отже,

проведене

експериментальне

навчання

підтвердило

гіпотезу

дослідження і довело свою практичну ефективність стосовно виховання почуття
Батькіщини в старшокласників під час вивчення кримськотатарської літератури.
Матеріали другого розділу дисертації висвітлено в таких публікаціях
автора: [4], [5], [8], [9], [13].
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ВИСНОВКИ
Проведене

теоретико-експериментальне

дослідження,

метою

якого

є

побудова та обґрунтування методичної системи виховання почуття Батьківщини в
старшокласників під час вивчення кримськотатарської літератури, дає підстави
дійти таких висновків:
1. Виховний вплив навчання літератури в школі забезпечується особистісним
характером художнього сприймання, в процесі якого виникають відповідні емоції,
думки та почуття, що в основі літературних знань і вмінь, ставлень і переконань,
естетичної сприйнятливості та особистої культури, які формуються в учнів у
контексті компетентнісної та особистісно орієнтованої літературної освіти.
Актуальність виховання почуття Батьківщини в старшокласників на прикладах
вивчення

творів

кримськотатарських

митців

зумовлюється

проблемами

життєдіяльності кримськотатарського етносу в сучасних умовах та завданнями
розвитку його матеріальних і духовних багатств, що залежить від вихованості в
кримчан почуття любові до Вітчизни та відповідальності за її подальшу долю.
Ефективність навчання і виховання в шкільному курсі кримськотатарської
літератури пов’язана зі змістовими лініями літературної освіти, насамперед
культурологічною, реалізацією компетентнісного та особистісного зорієнтованого
навчання з погляду специфіки мистецтва слова, з урахуванням стадійного
характеру сприймання художнього твору, змісту етапів його вивчення та логіки
поступового і цілеспрямованого формування в учнів необхідних знань, умінь,
поглядів та переконань. Виховання почуття Батьківщини в старшокласників під
час вивчення кримськотатарської літератури розглядаємо як педагогічно
керований і патріотично цілеспрямований процес виховання в учнів ставлення до
Вітчизни на основі особистісної орієнтації на приклади життєдіяльності
письменників кримськотатарської літератури; моделі поведінки літературних
героїв та засвоєння духовних цінностей свого народу.
2. У процесі патріотичного виховання в особистості виникає почуття любові
до Батьківщини, яке вчені називають «почуттям-цінністю», що визначає ціннісну
орієнтацію людини, провідний мотив її діяльності. Під час вивчення твору в
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школярів виникає емоційно-розумова реакція на прочитаний твір, на основі якої
засвоюються знання про літературу та основні життєві смисли «як символи
найвищих цінностей», що передаються від покоління до покоління, формуючи
національно свідоме громадянське суспільство.
3. Розроблена в дослідженні методична система виховання почуття
Батьківщини в кримськотатарської молоді включає в себе такі складники:
ціннісні

характеристики

змісту

виучуваних

у

старших

класах

творів

кримськотатарської літератури; принципові положення щодо міжособистісної
взаємодії учасників навчально-виховного процесу в шкільному курсі літератури
та емоційно-логічної роботи над текстом у єдності думок і почуттів;
компетентнісний та особистісно орієнтований підходи до навчання літератури;
форми

і методи

патріотичного

виховання

школярів

під

час

вивчення

кримськотатарської літератури; типи навчально-виховних завдань і читацьких
умінь їх виконувати; педагогічні умови їх успішного виконання на всіх етапах
вивчення художнього твору: а) максимальна опора на виховний потенціал твору;
б) поєднання ефективних навчальних та виховних методів із застосуванням
відповідної системи завдань за змістом твору; в) виховання патріотичного
ставлення і почуття в партнерській взаємодії вчителя і учнів.
4. Методична система виховання почуття Батьківщини в старшокласників
реалізовувалась у шкільній практиці навчання кримськотатарської літератури
згідно

з

етапами

(навчально-мотиваційний,

особистісно-рефлексивний)

і

була

спрямована

операційно-діяльнісний
на

та

проблемно-тематичне

висвітлення відомостей про письменника, його творчість, організацію та
проведення первинного читання творів, визначених для текстуального вивчення, а
також аналіз твору й узагальнення учнівсько-читацьких вражень від прочитаного
та аналізованого твору. Внаслідок системного застосування методичних заходів
щодо літературного читання і розбору в учнів накопичуються літературні знання,
формуються вміння роботи з текстом, розвивається естетична сприйнятливість як
головна умова засвоєння творів мистецтва слова, народжується на прикладах
вивчених творів почуття патріотизму як провідна риса громадянської особистості.
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5. Для об’єктивного з՚ясування рівнів вихованості почуття Батьківщини в
старшокласників визначено критерії вимірювання: 1) літературні знання – з
показниками: обізнаність із програмовими творами та їх авторами; визначення
основних образних компонентів виучуваних текстів; 2) читацькі вміння з
показниками: здатність визначати в тексті художні картини та пояснювати їх
значення; вміння аналізувати весь твір; 3) особистісно ціннісні ставлення з
показниками: здатність до естетичного сприйняття твору; особистісне ставлення
до цінностей, виражених митцем. Експериментальна перевірка розробленої
методичної системи довела її ефективність, зумовлену належним теоретичним
обґрунтуванням

пропонованої

моделі.

Формувальне

навчання

в

експериментальних класах посилило інтерес молоді до літератури, проблем
кримськотатарської спільноти, викликало жваве зацікавлення учнів діяльністю
видатних представників свого етносу, спонукало долучитися до справи
національного відродження народу. Контрольні зрізи виявили якісні зрушення
стосовно

рівнів

вихованості

почуття

Батьківщини

в

старшокласників

експериментальних класів: високий рівень виявили учні 10-х (24 %) і 11-х (17 %)
класів, тоді як у контролольних класах цей показник становив відповідно 9 % і 11
%; водночас зменшилася кількість учнів із низьким рівнем: відповідно 10 % і 11
% проти 17 % і 14 % у контрольних класах.
Проведене дослідження відкриває нові можливості для вивчення з
виховною метою творів різного літературного роду й жанру, поглиблення цієї
роботи

в

профільній

школі,

сприятиме

позакласному

вивченню

кримськотатарської літератури, індивідуальному спілкуванню молоді з творами
рідного письменства.
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ДОДАТОК А
Анкети для вчителів та учнів
І. Анкета для вчителя
стосовно діяльності з організації та проведення виховної роботи на уроках
кримськотатарської літератури
1.Чи плануєте Ви досягнення виховної мети уроку:
а) завжди; б) інколи; в) майже ніколи; г) ніколи.
2. Чи плануєте Ви виховну ситуацію на уроці:
а) завжди; б) інколи; в) майже ніколи; г) ніколи.
3. Чи враховуєте при цьому учнівський досвід діяльності:
а) завжди; б) інколи; в) майже ніколи; г) ніколи.
4. Чи розробляєте системи навчально-виховних завдань:
а) завжди; б) інколи; в) майже ніколи; г) ніколи.
5. Чи порівнюєте на уроках оригінал і переклад одного і того ж твору:
а) завжди; б) інколи; в) майже ніколи; г) ніколи.
6. Чи працюєте над підвищенням свого фахового рівня:
а) завжди; б) інколи; в) майже ніколи; г) ніколи.
7. Чи співпрацюєте Ви з батьками, іншими родичами своїх учнів під час їх
виховання:
а) завжди; б) інколи; в) майже ніколи; г) ніколи.
8. Чи аналізуєте результати своєї роботи і засоби їх досягнення:
а) завжди; б) інколи; в) майже ніколи; г) ніколи.
ІІ. Анкета для учнів
з питань загальнокультурного значення
1. Чи знаєте ви історію своєї родини? Які повчальні факти з життя родичів
можете навести?
2. Чи цікавитесь ви історією свого краю? Чим саме? Розкажіть про це.
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3. Чи знаєте і шануєте ви символіку свого народу? Назвіть основні символи
народної культури й духовності.
4. Чи хотіли б ви покинути Крим і жити в іншій місцевості? Поясніть своє
рішення.
5. Як ви розумієте поняття патріотизму?
6. Поясніть своє ставлення до Батьківщини.
7. Хто є для вас прикладом у житті? Поясніть, чому.
8. Які події в житті народу вас особливо вразили? Чим саме?
9. Яку роль у вашому житті відіграє рідна література?
10.Чи є у вас домашня бібліотека? Які твори в ній переважають?

ІІІ. Анкета для учнів-читачів
стосовно читацьких інтересів та вражень
1. Яка художня література вас найбільше цікавить? Чим саме? Назвіть ці
твори.
2. Чи прагнете ви поділитися своїми враження від прочитаної книжки? З ким
найперше?
3. Чи помічаєте ви у творі авторську думку, його почуття? Що вам у цьому
допомагає?
4. Наскільки для вас важливо збагнути авторську думку в творі? Чому?
5. Які з прочитаних творів спонукають вас замислитися про сенси життя,
національні цінності, долю Батьківщини?
6. Чи знайшли ви в прочитаних книжках свій ідеал людини? Яке його
ставлення до свого етносу, Батьківщини?
7. Чи виникає у вас бажання записати свої враження від прочитаного? Чи
ведете читацький щоденник?
8. Чи пишете ви власні твори під впливом своїх вражень? Про що вони та якої
форми?
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ДОДАТОК Б
Тематичні питання загальнокультурного змісту
для бесід з учнями
1. Видатні особистості кримськотатарського народу.
2. Письменники про Крим.
3. Спортсмени Криму – наша гордість.
4. Крим – скарбниця славної історії народу.
5. Моє улюблене місце нашого краю.
6. Пам’ятні місця Криму.
7. Наукові досягнення кримських учених.
8. Краса Криму.
9. Унікальний зоопарк півострова.
10.Крим – чудова здравниця.
11. Кримська обсерваторія.
12. Виноградники Криму та їх продукція.
13. Ялта – культурна столиця Криму.
14. Історія мого роду.
15. Бахчисарай у душі кримського татарина.
16. Депортація кримськотатарського народу.
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ДОДАТОК В
Тематика письмових робіт учнів
з їхніми роздумами стосовно проблеми дослідження
1. Письмові відповіді на питання:
- Як ви розумієте почуття патріотизму?
- Як у вашій родині виховують любов до Батькіщини?
- Який вплив на вас здійснюють прочитані твори?
- Які герої з прочитаних книг є для вас ідеалом?
- Які риси характеру ви намагаюсь виховати в себе?
- Життя якого поета є для вас прикладом патріотичної діяльності?
2. Твори-роздуми:
- Переживання ліричного героя поезії Б. Чобан-заде в свідомості
сучасників.
- Образ Карасува в ліриці Гірайбая.
- Спільні мотиви поезії А. Гірайбая та К. Джаманакли.
- Трагедія особистості в поезії І. Асаніна.
- Образи і мотиви лірики С. Еміна.
- Філософія поезії Ч. Алі.
3. Твори-мініатюри:
- Мій ідеал.
- Символи Криму.
- Моя родина.
- Краща книга в моєму житті.
- Головне призначення поезії.
- Основні цінності в моєму житті.
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ДОДАТОК Д
Уроки з виховання почуття Батьківщини в процесі вивчення
кримськотатарської літератури
Урок №1 на тему: Тема народу в творах Бекіра Чобан-заде.
Тема народу в творах Бекіра Чобан-заде «Дунай розлився», «Ой, сувукъ шу
гъурбет», «У тихому татарскому степу» «Я побудую палац».
Мета уроку.
1. Вивчення життя та творчості Бекіра Чобан-заде.
2. Формування в учнів уявлення про етнокультурні цінності народу.
3. Знайти в тексті епітети і пояснити іїхній зміст
4. Розвиток читацької сприйнятливості, естетичних і творчих здібностей
школярів.
5. Формування в учнів любові до Батьківщини та рідної мови.
Єтапи уроку.
1. Організаційний момент.
Повторення вивченого матеріалу.
2. Пояснення нового матеріалу.
Вступне слово вчителя
В творах Бекіра Чобан-заде, який наповнив кримськотатарську поезію
національним духом, по-своєму живо відображується

поняття Батьківщини,

картини природи, життя і побут простого народу. Вчитель

знайомить

старшокласників з життям і творчістю письменника. Складання хронологічної
таблиці. Вчитель характеризує поняття епітет та виразне читання. Виразне
читання творів.
3. Закріплення матеріалу.
Групова робота. 1 група працює над твіром Бекіра Чобан-заде «Дунай
розлився». Учні виразно читают твір та знаходять епітети. Виражають свою точку
зору. Роздумують над рядками твору «Мен де сендай копюрсем , ташсам,
акъсам!» складають проект.

200

2 група працює над твіром Бекіра Чобан-заде «Холодно в чужій стороні» .
Учні виразно читают твір та знаходять епітети. Виражають свою точку зору.
Роздумують над рядками твору «Мен де сендай копюрсем , ташсам, акъсам!»
складають проект.
3 група працює над твіром Бекіра Чобан-заде «У тихому татарскому степу».
Учні виразно читают твір та знаходять епітети. Виражають свою точку зору.
Роздумують над рядками твору «Мен де сендай копюрсем , ташсам, акъсам!»
складають проект.
Учням варто повідомити, як із дитинства Бекір пізнав тяжку долю простого
кримського татарина, його пригнічене й безправне становище. Водночас поет
зумів показати красу рідного Криму, його степу у вірші «Тинч татар чолюнде»
(«У тихому татарскому степу»), самобутність свого народу – «Джаник кавал»
(«Печальна сопілка»), «Бир сарай кураджакман» («Я побудую палац») та ін., чим
підніс національний дух етносу, викликав патріотичні почуття, які спонукають до
діяльності на захист цієї краси й самобутності.
Учні захищають проєкты.
4. Підведення підсумків уроку
Ліричні твори Б. Чобан-заде сповнені переживаннями ліричного героя за
долю своєї Батьківщини, яка для поета – не лише рідні та близькі люди, а й весь
кримськотатарський народ.
Урок №1 на тему: Тема народа в произведениях Бекира Чобан-заде (10-й клас).
Мевзу: Б.Чобан-заденинъ «Дунай таша», «Ой, сувукъ шу гъурбет», «Тынч татар
чёлюнде» «Бир сарай къураджакъман» шиирлеринде халкъ мевзусы.
Макъсатлар:
1.Талебелерге шаир акъкъында малюмат бермек.
2.Шиирлерининъ эсас мевзуларыны, гъаелерини бельгилемек.
3.Эпитетлерни тапмакъ ве оларнынъ эмиетини анълатмакъ.
4.Озь фикирлерини ифаделемеге огретмек; шаирнинъ иджадына ве ана тилимизге
севги ашламакъ.
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5.Фаалиетнинъ эсас чешитлери: шиирлернинъ ифадели окъувы, талили, шаир
акъкъында малюмат бермек.
Презентация иле чалышув.
Дерснинъ къысымлары
1. Тешкилий къысым.
Кечкен мевзуларны текрарламакъ.
Оджанынъ кириш сёзю.
Оджа талебелерни шаирнинъ аяты ве иджадынен таныштыра. Хронологик
джедвель тизиле. Эпитет ве ифадели окъув акъкъында анълатма бериле.
Презентация нумайыш этиле.
Шиирлерни ифадели окъув ве талиль этюв.
2. Пекитюв.
Группаларда иш. 1группа Б.Чобан-заденинъ «Дунай таша» шиирини ифадели
окъуп, эпитетни бельгилейлер.Озь фикирлерини ифаделейлер. «Мен де сендай
копюрсем , ташсам, акъсам!» сатыры устюнден фикир юрютелер ве лейха
азырлайлар.
2 группа

«Ой, сувукъ шу

гъурбет» шиирини ифадели окъуп,эпитетни

бельгилейлер. Озь фикирлерини ифаделейлер.
«Тилини унуткъан, илини унутыр»ибареси устюнден фикир юрютелер ве лейха
азырлайлар.
3 группа

«Тынч татар чёлюнде» шиирини ифадели окъуп, эпитетни

бельгилейлер. Озь фикирлерини ифаделейлер. «Халкъ юрген елдан юр» аталар
сезю устюнден фикир юрютелер ве лейха азырлайлар.
Групплар озь ишлерини къорчалайлар.
3.Нетидже.
Оджанынъ нетиджелев сезю. Рефлексия.
4. Эв иши
Б.Чобан-заденинъ шиирлерини ифадели окъумакъ ве умумий чизгилерини къайд
этмек.
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Урок №2 на тему: Творчество Сейтумера Эмина «Где тот мост?», «Горішник».
Мета уроку.
1. Розкрити відомості про життя і творчість Сейтумера Эміна.
2. Виразно прочитати художній твір або уривки з нього;
3. Пояснити сюжет і систему образів твору.
4. Розкрийте алегоричний зміст образу мосту з вірша С. Еміна «Де той міст?».
5. Навести переконливі приклади з лірики Сеітумера Еміна
Єтапи уроку.
1. Організаційний момент.
Повторення вивченого матеріалу.
2. Пояснення нового матеріалу.
Вступне слово вчителя
В творах Сейтумера Эміна, по-своєму живо відображується

поняття

Батьківщини, картини природи, і повернення народу на Батькивщину. Вчитель
знайомить старшокласників з життям і творчістю письменника. Складання
хронологічної таблиці. Вчитель характеризує поняття епітет та виразне читання.
Виразне читання творів «Где тот мост?», «Горішник».
3. Закріплення матеріалу.
Учні

відповідають

на

питання

пошукового

характеру

стосовно

метафоричного змісту образу мосту з поезії Сеітумера Еміна «Де той міст?», і
образу «Горішника»: більшість із них змогла пояснити, що образ мосту –
символ єднання людей, адже мости зазвичай сполучають між собою не лише
береги, а й міста і села, народи і держави. Ліричний герой вірша шукає для себе
той міст, який би з’єднав його з Батьківщиною: «Де той міст, яким я перейду в
дім, де народився?» Тільки почуття Батьківщини дає йому сили для цього
пошуку.
Роздумують над рядками твору складають проект.
1. група працює над твіром Сеітумера Еміна «Де той міст?». Учні виразно
читают твір та знаходять епітети. Виражають свою точку зору.

203

2.група працює над твіром Сеітумера Еміна «Горішник». Учні виразно
читают твір та знаходять епітети. Виражають свою точку зору.
4. Підведення підсумків уроку
Ліричні твори Сеітумера Еміна «Де той міст?» і «Горішник», сповнені
переживаннями ліричного героя за долю своєї Батьківщини. На підсумковому
етапі вивчення віршів С. Еміна «Де той міст?» і «Горішник» учні обговорювали
проблемне питання: «У чому трагедія особистості, позбавленої Батьківщини?».
Дискусія, що виникла у класі, проходила у форматі круглого столу як за
проблематикою твору, так і в ширшому розумінні, торкаючись долі всього
кримськотатарського народу.
Урок №2 на тему: Творчество Сейтумера Эмина «Где тот мост?», «Джевиз
тереги» (11-й клас)
Мевзу: Сейтумер Эминнинъ шиириети. «О копюр къайда?» ве «Джевиз тереги»
шиирлер акъкъында малюмат.
Дерснинъ макъсады:
 С.Эминнинъ шиириетинен таныш этюв, фельсефий мевзулы шиирлерини
терен огренюв;
 Нуткъуны, дюньябакъышыны инкишаф этюв, сёз байлыгъыны остирюв;
 Севги дуйгъусынынъ теренлигини анълатув ве Ватангъа, эдебияткъа севги
дуйгъусыны пекитюв.
Дерснинъ кетишаты.
1. Тешкилий къысым.
А) Психологик азырлыкъ;
Б) Нутукъ инкишафы дакъкъасы: «Тербие» мевзусында аталар сёзлерини
анълатмалылар:
«Энъ хайырлы мирас эдептир», « Сайгъы ве севги эки якътан», «Гузеллигинъ ве
зенгинлигинъ озюнъе, Табиатынъ исе халкъкъа»,
элиндедир».
2. Эв ишини сорав.

«Инсаннынъ урьмети озь
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С.Эмин акъкъында бильгилерни текрарлап, онынъ шиирлерине слайдтакъдимлер азырламакъ керек эдилер.
1) Суаль- джевап субети:
1.С.Эминнинъ дигер языджылардан фаркълагъан хусусиетлери акъкъында
айтынъыз.
2. Языджынынъ насыл эсерлерини билесинъиз?
3.С.Эминни насыл языджынен къыяс этмек мумкюн? киби суаллер.
2. Азырлагъан слайд- такъдимлерини косьтереджеклер.
3. Янъы мевзуны анълатув. Оджа сёзю.
-Бугунь биз С.Эминнинъ шиириетинен якъындан таныш оладжакъмыз.
Оджа шаирнинъ бир къач шиирлеринден къыскъа парчаларны ифадели
окъуйджакъ, мисаль: «Сен олмасанъ..», «Джевиз тереги» кибилер…Суальнен
сёзюни девам эте, - Бу шиирлерни динълегенде сизде насыл дуйгъулар пейда
олды? Эльбет, шаирнинъ Ватангъа, тилине, халкъына олгъан кучьлю севгиси
ачыкъ корюне.
«Севги» сёзюнен «Мий уджюми». Оджа тахтада сёзню яза. Талебелер
бирер- бирер озь фикирлерини къыскъа язаджакълар. Шаирнинъ эсерлери де
буюк севгинен язылгъандыр. (Дерсликтеки къыскъа малюматны ифадели
окъуйджакълар).
Дефтерлерине тарих ве мевзуны язаджакълар. С.Эминнинъ шиирлерининъ
адларыны язаджакълар (оджа айтаджакъ).
4. Шиирлер узеринде чалышув.
1) Оджа «О копюр къайда?» шиирини акъкъында малюмат языраджакъ ве
ифадели окъуйджакъ. Талебелернен бирликте онынъ мевзу ве гъаесини
бельгилейджеклер.
Чешит озенлер ве арыкълар акъалар.
Чешит копюрлер бар
Оларнынъ устюнде.
Къайдадыр, денъиз тюбюнде де къуралар.
Къайдадыр, къаялар ве дагълар коксюнде….
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2) « О копюр къайда?» ширине азырлангъан слайд- такъдим косьтериледжек ве
анълатыладжакъ. (Азырлагъан талебе).
Кене бир къач фельсефий манада язылгъан шиирлери окъулып оларнынъ
фельсефий манна ташыгъан сёзлери къыяс этиледжек. (Группаларда иш).
Мисаль: копюр- джевиз кибилер…
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ДОДАТОК Ж
Список опублікованих праць за темою дисертації
Статті у фахових виданнях України
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