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Сучасне суспільство, звикаючи до благ, що сприяють пошуку 

інформаційних ресурсів, все більше метаморфізується у соціум Web-Галактики. 

«Галактика Гутенберга» поступилася місцем Світу (з) вікна: донедавна – 

комп’ютера, нині – смартфона, айфона тощо. Друкована книга розцінюється як 

комерційний раритет на запилених полицях історії, бо ж нове покоління читачів 

пізнає текст з монітора, гортаючи електронні сторінки. Як зауважив  М. Мак-

Люен, «замість того, щоб перетворитися на Александрійську книгозбірню, світ 

став комп’ютером, електронним мозком» [4, с. 53].  

Про кризу читання ведеться чимало розмов в освітньо-науковому 

просторі, вчені визнали різке зниження читацької активності за останні 

десятиліття. Цьому сприяють фактори дегуманізації суспільства й актуалізації 

споживацьких потреб. Погіршують ситуацію політичні й економічні обставини, 

що применшують важливість етичних й естетичних домінант культурного 

розвитку особистості. Забувають про мистецькі підвалини культури й 

духовності, позаяк «культурна екологія має досить надійну базу, підґрунтям 

якої є чуттєве сприйняття людини» [4, с. 57].  

Емоційно і чуттєво сприймати світ допомагають художні твори, кращі з 

яких увійшли у золотий фонд літературної класики. Але література не існує без 

читача, реципієнта іманентної естетики тексту. Як стверджує у цьому контексті 

Л. Ушкалов, «якби ми знали історію нашої літератури як історію її читача, ми 

би куди краще розуміли морфологію своєї колишньої пам’яті, а ще – залежність 

нашої системи координат від сили-силенної всіляких обставин» [6, с. 23 – 24]. 

Національні особливості столітніх здобутків художньої літератури з погляду 

свідомого читача можуть суттєво змінити традиційні історико-літературні 

параметри наукових і культурних пошуків. Розгляд історії літератури-як-



історії читача не тільки поглибить інтелектуально-чуттєве осягнення 

феномену слова, а й допоможе запобігти універсальному споживацькому 

космополітизму. Оскільки читач (зауважмо, як і автор) – це носій генетичної 

пам’яті нації, він повинен розглядати себе автономною одиницею у системі 

міжнаціонального діалогу, зберігаючи у цьому вимірі міжкультурної 

комунікації власне обличчя і власний голос.  

Виховати такого майже-ідеального читача можна тільки з чітко 

продуманою системою літературної освіти, здатної охопити діапазон етично-

естетичних засобів виховання літературно свідомої і літературно досвідченої 

особистості. Відтак, наявність літературної свідомості і літературної 

досвідченості – це ключова мета літературної освіти, бо ж питання освіченості 

тісно переплітається з питанням досвідченості як вищого вияву освітніх цілей 

(інформувати, розширити знання, виробити вміння, сформувати навички і, 

врешті – усі знання, вміння і навички скристалізувати в аксіологічній категорії 

досвіду). Коли досвід автора, реалізований у художньому творі, свідомо 

привласнюється реципієнтом на рівні осмислено-наслідувальному, тоді 

видимий факт засвоєння авторського досвіду читачем. Окремо слід наголосити 

на цілі письменницького самовияву, на параметрах таланту, відтак і 

можливостях «вмонтування» власних досвідних цінностей у канву мистецького 

тексту. Характеризуючи зовнішні (час і місце творення) та внутрішні (інстинкт 

чи воля до письма, літературна практика) можливості письменників, 

В. Даниленко висновує, що тільки самодостатній і самосвідомий «письменник 

від Бога пише не для грошей і не для слави. Література для нього – засіб 

удосконалення. Вдосконалюючи себе, він вдосконалює світ» [2, с. 342]. 

Вдосконалення, або саморозвиток через самовиховання – запорука формування 

не лише справжнього естета-письменника, а й естета-читача. Загальнолюдська 

цінність (само)виховання полягає у духовному зростанні суб’єкта, 

культивуванні гуманістичних цінностей.   

У педагогіці, зокрема, у теорії і практиці виховання, значна увага 

приділяється проблемі духовності, формуванню засадничих принципів 



духовності у дитинстві. І. Бех веде мову про «поклики духовності» реалізовані 

у взаєминах «між духовним існуванням особистості та її оточенням» [1, с. 7], 

відтак «вихованець має зрозуміти, як духовне проникає у зовнішнє і впливає на 

нього. Якраз із цим процесом пов’язується справжній сенс буття особистості, де 

духовне – центр, ціннісний абсолют його» [1, с. 7]. Виховання духовності 

суб’єкта/ в суб’єкті часто здійснюється посередництвом мистецьких творів. 

Найістотніше таке посередництво має підтримуватися в учнів початкової 

школи, адже саме цей період особистісного розвитку – найбільш благодатний 

ґрунт для посіву і проростання паростків духовності. Акумуляція у дитячій 

свідомості законів доброти і гуманності, основ духовності, закладених у 

глибинах художнього слова – першочергове завдання начально-виховного 

процесу, літературної освіти.         

Важливо, на наш погляд, щоби підтримка читання в сучасному 

суспільному житті здійснювалася не лише заради процвітання книжкового 

бізнесу, а передусім як суспільно-політичний й культурно-освітній напрям 

реалізації духовного потенціалу нації. Тріада автор – текст – читач має 

підпорядковуватися ідеї начально-виховного процесу, що передбачає пошук 

потенційних засобів (само)вдосконалення, (само)розвитку, відтак і (само) 

виховання духовно багатої особистості.  

Літературна освіта у початковій, а згодом у середній школі, у ВНЗ 

потребує ревізії й реформування (ідеї Г. Клочека, Д. Дроздовського, Р. Мовчан, 

Л. Мацевко-Бекерської, Т. Стус, А. Рубан та ін.). Тільки спільними зусиллями 

науковців, філологів, психологів й освітян можна подолати існуючі лакуни в 

системі пізнання з допомогою знаних традиційних моделей – «традицій у 

пошуку позитивних орієнтирів, у налагодженні порозуміння вчителя з учнем за 

посередництва художнього тексту, у відпрацюванні ефективних прийомів 

вивчення літературної класики» [5, с. 298]. 

Літературна освіта (національна літературна освіта) має базуватися саме 

на вивченні класики, яка, за промовистим твердженням Г. Клочека, «постане 

перед суспільством як виклик, змушуючи його відкрито продемонструвати 



свою здатність піднятися до класики, чи, навпаки, заявити про себе як про 

безнадійного споживача продуктів ерзац-культури, якими сповнений сучасний 

інформаційний простір» [3, с. 101]. Чи прийме такий виклик сучасне 

суспільство – покаже час, але попри все питання літературної (само) освіти й 

досі спонукають до різноманітних інтердисциплінарних дискурсів.                      
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