
Виступ викладача Лимар Т.О.   

Формування духовного світу особистості, 

виховання загальнолюдських моральних 

цінностей на уроках української 

літератури 



 

Метою повної загальної середньої освіти 

є всебічний розвиток, виховання і 

соціалізація особистості, відродження й 

розбудова національної системи освіти як 

найважливішої ланки виховання свідомих 

громадян Української держави, 

формування освіченої, творчої 

особистості, забезпечення можливостей 

постійного духовного самовдосконалення 

особистості,формування 

інтелектуального та культурного 

потенціалу як найвищої цінності нації. 

Метою повної загальної середньої 

освіти є всебічний розвиток, 

виховання і соціалізація особистості, 

відродження й розбудова національної 

системи освіти як найважливішої 

ланки виховання свідомих громадян 

Української держави, формування 

освіченої, творчої особистості, 

забезпечення можливостей постійного 

духовного самовдосконалення 

особистості, формування 

інтелектуального та культурного 

потенціалу як найвищої цінності нації. 

Закон «Про освіту» 



Мета вивчення української літератури 
(за Програмою з української літератури 2018р) 

 

 

 формування гуманістичного світогляду 

здобувачів освіти, долучення їх засобами 

художньої літератури до загальнолюдських і 

національних цінностей; 

 

 виховання національно свідомих громадян 

України; 

 

  естетичний розвиток слухачів, підвищення їх 

загального культурного рівня та розширення 

культурно-пізнавальних інтересів; 

 

 сприяння всебічному розвитку здобувачів освіти, 

їх духовному збагаченню, активному становленню 

й самореалізації у сучасному світі. 

 

 



Василь   Олександрович 

Сухомлинський 





Методи формування духовного світу 

особистості на уроках літератури  

 застосування різних видів 

нетрадиційних форм вивчення 

української літератури (дискусій, 

диспутів, використання завдань типу 

«Поміркуй», «Вислови власну позицію»;  

 залучення учнів до ситуації 

самостійного вибору 

загальнолюдських моральних 

цінностей у процесі навчання 

(застосування елементів 

літературного пошуку, літературної 

розвідки, віртуальної екскурсії, 

створення проблемних ситуацій у 

процесі навчання, написання  вільних і 

формальних есе). 



Українська література 

ХІХ – поч. ХХІ століття 



Ліна Василівна Костенко 

«Нації вмирають не від 

інфаркту, спочатку в них 

відбирають мову». 



О Л Е С Ь    Г О Н Ч А Р 



«Собори душ своїх бережіть , друзі...»  

  

«Каліка той, хто не здатен спадщиною предків дорожити»  

  

«Людині дано пам'ять, що сягає у віки, тому вона й 

людина» 

  

 «Дорожіть днем...молоді! Живіть, щоб встигли зоставити 

слід після себе путящий» 

  

«Живе не той, що чадить. Живе - хто іскрить». 
  

Роман «Собор» 



Василь Симоненко 



Можна все на світі вибирати, сину,  
Вибрати не можна тільки Батьківщину 
 
Народ мій є! Народ мій завжди буде! 
Ніхто не перекреслить мій народ! 
 
Україно! Ти - моя молитва… 
Ти моя розпука вікова… 
 
Народе мій! 
Титане непоборний 
 
Ми - не безліч стандартних «я»,  
А безліч всесвітів різних». 
 
Україно! Я без тебе нічого не значу,  
Наче птиця без крил... 
 
 

Можливі теми виховних заходів 



І. С. Нечуй- Левицький Панас Мирний 



Тарас Григорович Шевченко 




