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Вступ

Педагогічна діяльність відкриває простір для творчості  й новаторства,

для народження перспективного досвіду й збагачення педагогічної науки завдяки

його  вивченню  та  узагальненню.  Перспективний  педагогічний  досвід  визначає

зміст  освіти,  істотно  впливає  на  форми  і  методи,  організаційну  структуру

педагогічного процесу. Саме тому проблеми вивчення, узагальнення й поширення

перспективного педагогічного досвіду стають одними з найважливіших задач для

всіх  педагогічних  колективів.  Уважне,  дбайливе  ставлення  до  накопичення,

узагальнення  і  популяризації  перспективного  педагогічного  досвіду  сприяє

становленню  і  розвитку  професійної  майстерності  освітян  —  найважливішого

чинника високої якості освіти.

Педагогічний  досвід,  знання,  особистісні  якості  педагогів,  що

народилися на основі практики, але запліднені науковим підходом і ідеями, що

почерпнуті з літератури, живого спілкування або тими, що «носяться в повітрі»

служить багатющим джерелом вдосконалення освіти,   вирішення її  актуальних

проблем. Саме до таких педагогів, про чиї досвід, погляди та запровадження ітиме

мова, належить методист-новатор Ганна Леонідівна Токмань.
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Ганна Токмань як методист-новатор

Ганна  Леонідівна  Токмань  —  доктор  педагогічних  наук,  професор

Переяслав-Хмельницького педагогічного університету імені Григорія Сковороди у

літопотоці  прожитого  зуміла  зробити  чимало,  змогла  досягти  значних  висот.

Потужна  подвижницька  праця  піднесла  її  на  наукові  орбіти  вибудовування

концептуальних  засад  сучасної  методики  навчання  української  літератури  та

розширення горизонтів вітчизняного літературознавства.

1. Життєвий творчий шлях

Ганна Леонідівна Токмань (9.11.1953, Вітебськ, нині Білорусь) походить з

родини інтелігентів: батько був архітектором, мати лікарем-мікробіологом. Після

смерті батька вона зростала і вчилася у російськомовному середовищі в Білорусі, а

згодом на Півдні України. 1971 р. Ганна Леонідівна закінчила із Золотою медаллю

школу і вступила на український філфак Запорізького державного педагогічного

інституту (нині – національний університет). 

Згадуючи  студентське  життя,  Ганна  Леонідівна  розповідає  про  такий

парадоксальний  факт:  абітурієнткою  українського  відділення  філфаку  вона

складала всі іспити російською, (звісно, окрім фахового екзамену – з української

мови і літератури), бо на той час не зовсім досконало володіла рідним словом. У

ході  навчання  вольовим  зусиллям  примусила  себе  розмовляти  й  думати

українською,  була рада,  коли вперше наснився сон українською.1 Навчалась  на

«відмінно», писала всі наукові роботи про І. Драча.

1975 р. Г. Токмань з відзнакою закінчила університет і впродовж 19 років

працювала  вчителем  української  мови  і  літератури  середньої  школи  №  16

м.Бердянська Запорізької  обл.  Беручи участь  у конкурсі  «Вчитель року»,  стала

переможцем у Запорізькій обл.  й успішно виступила на республіканську етапі,

провівши урок на тему: «Розстріляне відродження» про сталінські репресії проти

письменників. 

1Два крила наукової творчості професора Ганни Токмань / О. Куцевол // Українська література в
загальноосвітній школі. - 2013. - № 11. - С. 2.
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У 1990 р.  вона стала заступником директора школи з навчально-виховної

роботи.  Одержала  звання  «Вчитель-методист»  і  відзнаку  «Відмінник  народної

освіти  України».  Досвід  учителювання  став  базою  подальшої  наукової  роботи

Ганни Токмань у царині методики навчання літератури.2

Докторська дисертація була успішно захищена Г. Токмань у лютому 2003 р.,

відтак  здобуто  науковий  ступінь  доктора  педагогічних  наук  зі  спеціальності

13.00.02 – теорія і методика навчання української літератури. 

У  2004  р.  їй  присвоєно  вчене  звання  професора.  Ганна  Леонідівна  —

фундатор  наукової  школи  «Екзистенціально-діалогічне  прочитання  художнього

тексту»,  під  її  керівництвом на  кафедрі  української  і  зарубіжної  літератури  та

методики  навчання  з  2005  р.  функціонує  аспірантура  й  докторантура  за

спеціальністю 13.00.02  –  теорія  і  методика  навчання  української  літератури,  у

форматі якої виконуються кандидатські й докторські дослідження. 

Педагог  плідно  працює  у  двох  галузях  гуманітарної  науки  –

літературознавстві та методиці навчання української літератури, свідченням чого є

понад 170 праць,  серед яких монографії.  Систематично здійснює рецензування

наукової продукції вчених різних ВНЗ України. Ґрунтовні, самобутні праці проф.

Г.  Токмань  присвячені  дослідженню  складних  питань  літературознавчо-

методичного  діалогу,  актуальних  проблем  викладання  української  літератури  в

середніх загальноосвітніх закладах та вищій школі.

2. Педагогічні погляди, нововведення

Почерпнуте з новітнього літературознавства спонукало використати ці ідей

на користь учителя-філолога, модернізувати шкільну методику, тому Г. Токмань

увесь  час  паралельно  до  літературознавчих  студій  писала  статті  до  журналу

«Дивослово»,  улюбленого  порадника  вчительства.  І,  врешті,  побачила,  що

накопичений  матеріал  можна  доопрацювати  як  докторську  дисертацію,  що  й

зробила. 

2 Токмань Ганна Леонідівна / http://phdpu.edu.ua/index.php/2-uncategorised/26-tokman-ganna-
leonidivna.  — Переглянуто 07. 05.2016 р.

http://phdpu.edu.ua/index.php/2-uncategorised/26-tokman-ganna-leonidivna
http://phdpu.edu.ua/index.php/2-uncategorised/26-tokman-ganna-leonidivna
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Оскільки Ганна  Леонідівна займалась  здебільшого  дослідженням процесу

викладання української літератури в старшій школі, то ж саме на цьому, вважаю, і

слід зупинитися.

Відомо, що навчальний процес є ефективнішим, якщо учитель будує свій

урок з використанням діалогізму і проблемності; проводить дослідження на межі з

психологією і філософією; створює ситуації індивідуального вибору при аналізі

твору;  вводить  такі  навчальні  технології,  як  інтерактивність,  евристика,

продуктивне  навчання,  концентроване  навчання,  модульно-розвиваюча  система;

застосовує  елементи  літературознавчих  методів  дослідження;  упроваджуються

такі  типи  занять,  як  проблемні  семінари,  історичні  дослідження,  літературні

дискусії; реалізує система завдань та творів, працюючи над якими, учень вступає в

особистісний  діалог  з  художнім  текстом,  діалогічно  вивчаються  літературні

напрями. Тож Ганна Леонідівна пропонує нам таку методику, яка ґрунтується на

вищезгаданих елементах.

У  монографії  на  тему:  «Екзистенціально-діалогічна  концепція  методики

викладання  української  літератури  в  старшій  школі»3 розкрито  засади

напрацьованої новітньої методики й на їх основі вибудувана інноваційна модель,

яку  тепер  впроваджує  багато  учителів.  Проте,  аби  краще  зрозуміти  сутність

методики, слід звернутися до ключових понять “екзистенція” і “діалогізм”.

Діалогізм — це не лише побудова діалогу між самими учнями чи учнями з

учителем; це, насамперед, постійна спрямованість на пошук істини, її постійний

рух, готовність випробовувати самих себе.  Екзистенція — це існування, унікальна

особистісна  сутність  людини,  що  втілює  в  собі  духовну,  психоемоційну

неповторність особи; це щось схоже до індивідуальності.

Отож,  на  основі  цих  понять  науковець  розробила  концепцію  викладання

української  літератури,  методологічною  основою  для  якої  є  екзистенціальна

філософія. 

3 Токмань Г. Л. Монографія. Методика викладання української літератури в школі: 
екзистенціальнодіалогічна концепція. – К.: Міленіум, 2002. – 320 с.
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Основним  методом  дослідження  був  експеримент,  який  проводився

дисертанткою протягом 19 років учителювання: на паралелі було кілька класів – у

кожному урок моделювався по-іншому, у новому навчальному році матеріал не

був  тотожним до  попереднього  –  планувалися  експериментальні  нововведення,

доцільність  яких  перевірялася  практикою.  Теоретичним  шляхом  творення

концепції  був  індуктивний  метод:  конкретні  явища  викладання  української

літератури  в  старшій  школі,  конкретні  положення  наукових  теорій  після  їх

вивчення  та  узагальнення  привели  до  цілісної  системи викладання  української

літератури  з  домінуванням  екзистенціально-діалогічної  парадигми.  Також

використовувалися такі методи, як:

  теоретичні:   аналіз   філософської,   психологопедагогічної,   фахової
літератури з теми дослідження; 

  емпіричні:  узагальнення  педагогічного  досвіду;  спостереження  й  аналіз
уроків   з   огляду   на   досліджувану   проблему;   констатуючі   зрізи   та
формуючий   експеримент;   анкетування   вчителів   та   учнів;   кількісний   та
якісний аналіз результатів експериментальної роботи.4

Тож, на основі цього Ганна Токмань  щось нове, незвідане, наукове і досі не

використовуване   під   час   викладання   у   школі,   що   полягало   у   використанні

екзистенціальнодіалогічної парадигми викладання української літератури.

Під  час  літературного   аналізу  в  школі  на  уроках  української  літератури

науковець пропонує учителеві різноманітні методи, аби заняття проходили цікаво

учням і насамперед учителеві. Саме від нього залежить, чи хотітимуть учні читати,

чи  буде   їм  цікаво   і  приємно  приходити  на  урок.  Тож  він  має  правильно  подати

матеріал і тим самим зацікавити своїх підопідчих. Ганна Леонідівна нам пропонує

такі   методи   і   напрями:   біографічний,   культурноісторичний,   еволюційний,

компаративний,   духовно   історичний,   міфологічну   критику,   структуралізм,

текстуальний аналіз, деконструктивізм. Також наводить приклади інших методик.

Сюди   відносимо  представників  формальної  школи    Вона   вказує   семантику   та

4 Автореферат дисертації доктора педагогічних наук: 13.00.02 / Г.Л. Токмань; Нац. пед. унт ім. 
М.П.Драгоманова. — К., 2002. — С. 3.
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етимологію  методу   (що  є  важливим)   і  пропонує  по  кілька   зразків  до  кожного

методу, які ілюструватимуть доцільність його використання. Здебільшого це твори

з української літератури, які є у програмі.5

Ганна  Токмань  висвітлює  нові  погляди  на  вивчення  епосу  в  школі.  Вона

каже,  що   “епос  потребує  від  учителя  передусім  якнайповнішого  аналізу  твору

вдома,  під   час  підготовки  до  його   вивчення.  На  уроці   такий   аналіз  провести

неможливо   за  браком  часу,  тому  треба  щоразу  вибирати  ті  його  елементи,  які

найцікавіші учням даного віку і художньо найвиразніші саме в цьому творі”6

Автор подає  структуру аналізу  епічного твору,  вказує  на недоліки у його

шкільному аналізі, подає поетапні поради для учителя, аби той привчав дітей до

правильного аналізу і власне розуміння твору. Вона наводить три етапи: перший

— для дітей, які закінчили молодшу школу, другий — для старший підлітків, а

третій  —  для  осіб  ранньої  юності.  Перехід  з  одного  етапу  в  інший

характеризується  еволюцією  розвитку  дитини.  Тому  п.  Ганна  описує

зацікавленість учнів та їх потенційні вміння відповідно до тої  чи іншої вікової

категорії; дає пораду учителеві, яким чином він має подати інформацію так, аби

вона  була  доцільною  та  викликала  стимул понуритися  у  ще  більш  ґрунтовне

вивчення теми.

Дослідниця наголошує, що “робота з епічним твором повинна проводитися

у двох аспектах — докладний аналіз фрагмента і  широке узагальнення ідейно-

художнього  багатства  власного  твору.  Обов’язковою  умовою  сучасного

прочитання епічного твору є подання його в контексті епохи — історичному та

ечтетичному”.7

Науковець  виділяє  такі  прийоми  роботи  з  епічним  твором  у  школі:

складання  плану,  переказування  (завданням  якого  є  зберегти  художні  образи

5Токмань Г. Методи літературознавчого аналізу в школі // Дивослово.  1999.  №6.  С. 2830.

6Токмань Г. Вивчення епосу в школі // Дивослово. – 2002. – №9.– С.15.

7Там само.  С. 16.
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тексту),  усне  малювання  (застосування  проблемного  питання  та  використання

карток-завдань), складання кіносценарію та інсценізація твору.

Таким  чином  сюжетність  як  специфічна  риса  епосу  поширюється  й  на

методику  його  викладання.  Тож,  завдяки  новому  погляду  Ганни  Токмань  на

проведення уроку, заняття набуває захопливої сюжетної гостроти й напруженості.

Така методика сприяє пошуку власного “Я”, учень утверджує позиції в реальному

світі — розширює коло своїх можливостей, а відтак збагачується, творячи себе.

Методист вважає, що при використанні сучасних навчальних технологій та

методів викладання на уроках української літератури “викладач має прислухатися

до  себе,  своєї  інтуїції,  настрою,  має  відчувати,  що  “говорять”  вони  йому  про

ефективність  того  чи  іншого  шляху  роботи.  Адже  ХХІ  століття  вимагає  від

учителя вміння знаходити її.”8

Ганна  Токмань  пропонує  в  системі  викладання  використовувати

різноманітні  сучасні  навчальні  технології.  Серед  них:  лекційно-семінарські

заняття,  дидактична  евристика,  інтерактивне  навчання,  прийом  “питання

Сократа”,  який  або  допомагає  знайти  правильну  відповідь,  або  спеціально

заводить у безвихідь. Вона вважає,  що при суґестопедичній навчальній системі

учень  стає  інтелектуально  активним,  у  нього  навчання  супроводжується

відпочинком.  Адже  “радість  і  ненапруження  —  не  розвантажувальний  етап,  а

сутність  суґестопедичної  технології  навчання.  Нині,  коли  повсякчас

наголошується  на  необхідності  активної  участі  учня  в  навчальному  процесі,

важливо не втратити екзистенційної глибини розуміння поняття “активність”.”9

Процес навчання учитель має  поділити на  шість міні-модулів  — основні

педагогічні  технології  системи:  установчо-мотиваційний,  змістово-пошуковий,

контрольно-смисловий,  адаптивно-перетворювальний,  системно-

узагальнювальний,  контрольно-рефлексивний.  Проте  Ганна  Токмань  ще  додає

модуль  сприйняття  учнями  твору  мистецтва,  зокрема  словесного,  і  модуль

8 Сучасні навчальні технології та методи викладання літератури. Стаття перша // Дивослово. – 
2002. – №10.– С.39.

9Там само.  С. 41.
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творчої(мистецької  та  літературознавчої)  діяльності  учня.  10 Вона  їх  усіх

характеризує  і  вказує  на  основне завдання і  до  кожного з  них подає  приклади

втілення.11

Таким  чином  ми  бачимо,  що  міні-модуль  —  це  різноваріантна  система

проблемно-діалогічних методів. Тому модульну систему навчання словесник може

застосовувати не цілком, проте ефективні її елементи хоч частково слід увести у

традиційну класно-урочну систему.

Про  стиль  проведення  уроку  професор  радить  учителеві,  аби  той  уникав

примітивного, маніпуляційного та стандартизованого рівнів спілкування, тримався

конвенціонального рівня як елементарного, і сходив вище – до ігрового, ділового

та духовного рівнів. 

Оскільки  поглиблене  вивчення  української  літератури сприяє  досягненню

екзистенційної  мети формування  освіченої,  гуманно і  гуманітарно  спрямованої

людини,  То  учитель  має  подавати  різноманіття  наукових  оцінок  та  прочитань

художнього  тексту  і  висловлювати  власну  позицію,  аргументуючи  її.  Так  діти

відчуватимуть  любов  вчителя  до  свого  предмета  і  тим  самим  самі  матимуть

бажання вивчати його все більше і більше.

Отже,  спираючись  на  дослідження  філософів-екзистенціалістів  та

представників  рецептивної  естетики,  Г.  Токмань  трактує  екзистенціальність

прочитання  художнього  твору  як  безпосереднє  відчуття  реципієнтом  твору  як

своєрідної,  ірреальної  реальності,  а  також осмислення своїх  відчуттів,  що стає

основою для вироблення особистісної думки. Відтак мета вчителя-словесника –

підготувати зустріч читача з  явищем мистецтва,  спонукати до його вдумливого

прочитання,  а  це  сприятиме  самотворенню  особистості,  формуванню

«самостояння» шкільної юні. 12

10 Сучасні навчальні технології та методи викладання літератури. Стаття друга // Дивослово. – 
2002. – №11.– С.61.

11 Там само.  С. 62.

12 Токмань Г. Л. Монографія. Методика викладання української літератури в школі: 
екзистенціальнодіалогічна концепція. – К.: Міленіум, 2002. – 320 с.
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В авторській концепції глибоко розкрито поняття «діалогізму» як наскрізної

категорії  методики  навчання  літератури,  що  оприявнюється  в  системі

різноманітних взаємозв’язків, а саме педагогіки й літературознавства, філософії,

психології та літератури, методичної теорії та шкільної практики, співпраці двох

суб’єктів навчальної взаємодії – учителя та учня, художнього тексту й читача. 

Аналіз численних праць Г. Токмань з методики засвідчує, що, розробивши

екзистенціально-діалогічну  концепцію  викладання  української  літератури  в

старшій школі, дослідниця проводить стратегічну лінію філософізації шкільного

літературознавства,  наближаючи  вивчення  художніх  творів  у  середніх

загальноосвітніх  закладах  різного  типу  до  сучасних  надбань  у  галузях

літературознавства, філософії, психології, політології та інших наук. Вибудовуючи

екзистенціально-діалогічну  парадигму  шкільного  курсу  літератури,  учений-

методист  розробила  принципи  проблемності,  діалогізму,  екзистенційного

розвитку  особистості  юного  читача.  Переконливо  доведено  доцільність

використання елементів різноманітних методів літературознавчого дослідження:

духовно-історичного,  психоаналітичного,  міфологічного,  архетипного,

текстуального,  структурального,  деконструктивного,  феміністичного,  ґендерного

та ін. У працях Г. Токмань наголошується на креативній спрямованості вчителя-

словесника,  який  має  широке  поле  для  творчості  і  шляхів  підвищення

ефективності своєї роботи: обирає один із численних типів уроків, які виробили

науковці й колеги-практики, або творить власний оригінальний (нестандартний) –

у будь-якому разі  суттю вчительського структурування уроку залишається його

творчість, бо ж модель виявляє особливості неповторного твору мистецтва слова,

неповторну  особистість  педагога,  неповторний  учнівський  колектив,  який

складається  з  індивідуальностей.  Будучи  за  своєю  сутністю  і  діяльністю

педагогом-новатором, проф. Г. Токмань водночас застерігає колег: діти – найменш

захищена  частина  нації,  яку  слід  оберігати  від  зайвих  експериментів,  тому

інновації  слід  уводити  поступово,  обдумано,  не  перекреслюючи  випробуваних

століттями методів навчання,  а  знаходячи своє місце в традиційній системі.  Те

саме  застереження  вона  робить  щодо  вибудовування  діалогу  методики  з
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літературознавством,  обстоюючи  орієнтування  вчителя  не  на  новітні  епатажні

відкриття, а на академічну науку про літературу. 

Висновки

Перед нами постала  досить  багатогранна  людина  –  український педагог-
новатор,  літературознавець  і  громадсько-культурний  діяч  —  Ганна  Леонідівна
Токмань.

У  своєму  дослідженні  науковець  висунула  принципи  діалогізму  та

проблемності як провідні при викладанні української літератури; визначила види

діалогу,  в  які  вступає  і  які  досліджує  учень  на  уроці  літератури,  типологію

проблемних літературних запитань та ситуацій. 

Розробила рівні спілкування між вчителем та учнями на уроках літератури та

дала рекомендації про їх практичне застосування.

Також   науково   новою   є   методична   теорія   уроків   літератури   кількох

інноваційних   типів:   психологічного   дослідження,   філософського   дослідження,

історичного дослідження, проблемних семінарів. 

Під  час  уведення  екзистенціальнодіалогічної  парадигми  як  домінантної  в

традиційну   систему   викладання   української   літератури   вперше   розробила   ряд

класифікацій  педагогічних  явищ,   зокрема:   завдання   з  літератури   за   змістом,   за

співвідношенням  з  текстом,  за  рівнем  аналізу,  за  формою  завершення  роботи,  за

ступенем   самостійності   мислення   учня;   види   роботи   над   мовленням   –   у

художньому творі та власним, усним і писемним; створила класифікації наочних

посібників за змістом та позакласної роботи з предмету за формою її організації та

інші; доповнила відомі класифікації  таких явищ, як типи уроків за дидактичною

метою;   типологія   нестандартного   уроку;   письмові   творчі   роботи   за   стилем

написання. 

Уперше,   відповідно   до   світового   педагогічного   досвіду,   систематизувала

напрямки інноваційної діяльності в літературній освіті. 
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У  методиці  на  екзистенціальнодіалогічній   засаді  визначила  методологічні

засади   шкільного   аналізу   художнього   твору.   Запропонувала   нову   модель

проведення шкільного аналізу ідейнотематичної основи епічного та драматичного

твору, принципи та технологію аналізу ліричного твору. Науково новою є розробка

теоретиколітературної   основи   та   методичних   рекомендацій   застосування   в

шкільній   практиці   елементів   сучасних   методів   літературознавчого   аналізу

художнього тексту. 

Ганна   Леонідівна   виробила   систему   викладання   в   школі   літературних

напрямів  – реалізувала  методичні  принципи  естетичного  вивчення  літературного

процесу   та   запропонувала   теоретиколітературний   матеріал   для   відповідних

уроків.  У  дисертації  розвинула   технологію   викладання   теоретиколітературних

понять та опрацювання літературнокритичних статей. 

Уперше   подала   критерії   оцінювання   літературних   знань   школярів   на

екзистенціальнодіалогічних засадах. 

Отже, Ганна Токмань дійсно постає перед нами як методистноватор.
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