
До редакції журналу «Українська література в
загальноосвітній школі» часто надходять рецензії на
навчальні посібники Ольги Миколаївни Куцевол, при-
значені для вчителів української і зарубіжної літератур,
викладачів вишів, бібліотекарів, організаторів поза-
класної та позашкільної роботи, студентів філологічних
спеціальностей, магістрантів, учнів-старшокласників,
усіх небайдужих до рідного слова і вітчизняного пись-
менства; навчальні посібники рекомендовано вико-
ристовувати як підручники для курсів за вибором, зок-
рема «Літературна шевченкіана в середній школі»,
«Перекладацька діяльність українських письменників»
та ін.

Тільки протягом останніх п’яти років побачили світ
її праці: «Методика викладання української літератури
(креативно-інноваційна стратегія)» (К. : Освіта України,
2009. – 464 с.); «Життя і творчість письменника у дзер-

калі поетичної критики» (Вінниця, 2010. – 280 с.);
«Народився він для бою…» (Вивчення творчості Івана
Багряного в школі)» (Вінниця : ТОВ «Ландо ЛТД», 2011.
– 288 с.); «Будівничі перекладацьких мостів. Кн. 1»
(Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2012. – 456 с.);
«Вивчення життя і творчості Великого Кобзаря через
художню рецепцію літературної шевченкіани»
(Вінниця: ТОВ «Консоль», 2013. – 256 с.).

Створені О. М. Куцевол навчальні книжки говорять
про високий творчий потенціал автора, професійну
майстерність як ученого-методиста, дослідника широ-
кого діапазону. Адже у колі її наукових інтересів – про-
блеми професійно-методичної підготовки майбутніх
учителів української літератури з позицій креативно
освітньої парадигми, що дає змогу розробляти напря-
ми модернізації змісту, форм і методів навчання у
вищих навчальних закладах на філологічних факульте-
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тах, формування у студентів готовності до творчої
педагогічної діяльності у майбутньому; вивчення
монографічних тем на уроках української літератури з
використанням діалогічної, особистісно зорієнтованої,
розвивальної та креативної освітніх концепцій, з ураху-
ванням найновіших досягнень українського і зарубіж-
ного літературознавства, мемуарних, епістолярних та
художньо-біографічних джерел. 

Кожна авторська книжка відзначається особливим
змістовим наповненням, у якому О. М. Куцевол реалі-
зує важливу мету своєї роботи – виховувати кваліфіко-
ваного читача, який би був готовий сприймати й
осмислювати явища національної і світової культур;
забезпечувати роботу «своєрідного каналу для інте-
лектуального, естетичного, морального й емоціональ-
ного зв’язку молодої генерації з письменниками та
їхньої спадщини». Цінність навчальних книжок забез-
печується ґрунтовно розробленим теоретико-мето-
дичним матеріалом для організації і проведення різно-
манітних форм занять, що сприяють самостійній
навчальній діяльності учнів і студентів.

Так, О. І. Неживий, ділячись враженнями від
навчального посібника «Народився він для бою…»
Ольги Куцевол, зазначає: «Не так часто в сучасній
методичній думці з’являються подібні книжки, в яких
цілісно розглядаються основні дидактичні засоби
вивчення творчості одного письменника. Чи виправда-
ний такий науково-методичний принцип? Думається,
що історія шкільного літературознавства теж свідчить
про перспективність персонального письменницького
портрета, творчість якого вивчається в школі. Однак
найкращим підтвердженням сказаного є сам навчаль-
ний посібник Ольги Куцевол, де представлено все різ-
нобарв’я дидактики літератури».

Створюючи свої книжки, Ольга Миколаївна нама-
гається подати в них надзвичайно цікавий, оригі-
нальний, багатоплановий змістовий матеріал, який
добирається нею досить скрупульозно. Пошукова
авторська робота вражає своєю трудомісткістю. 
На цьому наголошує Л. М. Овдійчук, оцінюючи посіб-
ник «Життя і творчість письменника у дзеркалі
поетичної критики», унікальність якому забезпечу-
ють, в першу чергу, зібрані поетичні твори про митців
слова, розміщені за хронологією відповідно до
шкільної програми. «Переконливими, – зазначає
рецензент, – є десять доказів на користь застосуван-
ня матеріалів «поетичної критики» у шкільному
вивченні української літератури. Зокрема, це висока
емоційність поданих текстів, уникнення сухого ака-
демізму у викладанні біографії письменника, наочне
демонстрування культурного діалогу поколінь, скон-
центрованість думок у віршованій формі, які відобра-
жають риси вдачі, характеру, кредо, захоплення
письменника. Окрім того, вірші насичені метафорич-
ними узагальненнями, образами-символами,
перифразами, афоризмами, тому, як слушно заува-
жує вчений-методист, багато з них стали яскравими
явищами літературного процесу своєї доби». 

А О. М. Семеног акцентує нашу увагу, аналізуючи
навчальні книжки Ольги Куцевол, на майстерності
автора в розкритті проблеми діалогічної взаємодії і
співтворчості учителя і учнів під час вивчення україн-
ської літератури. Тут відомий український методист
Ольга Миколаївна Куцевол розвиває ідеї своїх попе-
редників, учителів і наставників, що «сучасний педа-
гог-словесник – не урокодавець, запрограмований
освітньою парадигмою; це креативна особистість з

виразними націоментальними рисами, майстер-
дослідник. Це і літературознавець, здатний осягнути й
пояснити глибинну сутність художнього твору, і сцена-
рист, що складає конспект-сценарій майбутнього
уроку, і виконавець, котрий втілює його в життя, і режи-
сер, і актор, чиє виразне читання приносить слухачам
хвилини істинної естетичної насолоди. Такі професійні
якості і риси в сукупності з когнітивним, діяльнісним,
особистісним компонентами становлять готовність
учителя до методичної творчості».

А нам хочеться відзначити, що Ольга Миколаївна
не тільки розвиває ідеї своїх учителів, вона є взірцем
викладача, наставника, який прагне допомогти сту-
дентам стати творчим учителем словесності. Про це
свідчать її навчальні книжки, виступи на міжнародних
і всеукраїнських наукових зібраннях, багаторічна
співпраця з науково-методичними періодичними
виданнями.

А ще Ольга Миколаївна переймається популяриза-
цією спадщини «видатних науковців-фундаторів віт-
чизняної методики», сучасних українських учених-
методистів, щоб допомогти зокрема університетським
викладачам, котрі читають курси методики навчання
української та зарубіжної літератур, отримати відомос-
ті про наукові здобутки відомих вчених, що й сьогодні
не втратили своєї актуальності, знаходять розвиток в
інноваційних технологіях. З її ініціативи в журналі від-
крито рубрику «Портрети вчених-методистів України».
О. М. Куцевол досліджувала проблеми методичної
творчості вчителя в науковій рецепції професора Ніли
Волошиної, концептуальні засади сучасної методики
навчання української літератури та розширення гори-
зонтів вітчизняного літературознавства в наукових
працях вітчизняного вченого-філолога, вченого-мето-
диста Г.Л. Токмань, наукові розвідки А.М. Фасолі у роз-
робленні методики навчання української літератури на
засадах особистісно зорієнтованого і компетентнісно-
го підходів. Зібрані О.М. Куцевол матеріали публікува-
лися в цій рубриці.

Свою наукову діяльність Ольга Куцевол присвячує
вивченню глибинних скарбів національної літератури в
контексті світової культури. Її творчі здобутки захоплю-
ють і вражають.

Вдячна долі за зустріч у цьому житті з Ольгою
Миколаївною Куцевол. Коли вперше побачились – не
пам’ятаю. Пам’ятаю, що знайомила нас Ніла
Йосипівна Волошина – уміла гуртувати навколо себе
добрих, порядних, талановитих людей. Одна з най-
дорогоцінніших чеснот Ольги Миколаївни – бути
Людиною. Саме тому зустріч з Нею – завжди радість,
радість від спілкування, що дарує натхнення, впевне-
ність, дає заряд творчої наснаги. До Ольги
Миколаївни можна звернутися як до колеги, мудрої
порадниці. Її очі випромінюють тепло, світло, любов,
що щедро ллються в твою душу. Наділена від приро-
ди мудрістю любити людей, Ольга Миколаївна є при-
кладом розуміння, що в нашому світі тільки любов є
тим єдиним скарбом, який можна роздавати, не боя-
чись, що він колись закінчиться.

Дорога, шановна Ольго Миколаївно, бажаю Вам
щедро квітучої долі, красивої і теплої, як літня пора,
врожайність якої Ви забезпечуєте своєю працелюбніс-
тю. Радісної і довгої Вам життєвої дороги!

Наталя Логвіненко,
головний редактор часопису
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