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ВСТУП 

Сучасна українська література динамічно розвивається, у ній повсякчас 

з'являються нові помітні імена. Покоління, яке виросло в незалежній Україні, 

поступово встановлює все більш тісні зв'язки із західноєвропейською 

культурою, посутньо сприяє якісному оновленню і стильовому збагаченню 

нашої літератури. 

За останні два десятиліття українське письменство зазнало суттєвого 

тематичного оновлення. Позбувшись ідеологічних обмежень, воно 

звертається як до гострих актуальних питань, так і до проблем філософського 

характеру. Сучасна література — живий процес, складний і різноманітний.  

Центральне місце в сучасному літературному процесі займає проза. 

Сучасна проза для підлітків жанрово й тематично розмаїта. За таким 

принципом її можна поділити на реалістичну, казкову, фантастичну, 

історичну, біографічну, значно розвинулися детектив, фентезі, містика.  

Зазвичай письменники обирають для реалізації своїх творчих задумів 

один із різновидів прози. Проте останні десятиліття спростували цей факт, 

оскільки митці успішно творять у різних жанрово-тематичних видах. Це 

стосується і Марини Павленко, яка почала писати для дітей казкові та 

пригодницькі повісті, а в 2016 році з-під її пера з’явився твір, який за всіма 

ознаками належить до реалістичної прози – це повість «Моя класнюча 

дівчинка».  

Сучасна література для підлітків не обділена увагою критиків та 

літературознавців, методистів. Активно репрезентують різноаспектні 

дослідження творів сучасних письменників В. Вздульська, У. Гнідець, 

Т. Качак, В. Кизилова, А. Кокотюхи, Н. Марченко, О. Січкар, С. Філоненко, 

М. Хороб, О. Цалапова тощо.  

Літературна творчість Марини Павленко була предметом розгляду 

журналістів, критиків, науковців, літературознавців. Справжнім 

шанувальниками та дослідниками художнього слова письменниці стали 
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З. Жук, Д. Кононенко, Ю. Мушкетик. Не оминули своєю увагою 

літературний доробок Марина Павленко Т. Бовсунівська, І. Гищук, 

Ю. Гончар, Г. Кирпа С. Кримовська, Л. Овдійчук, О. Озірний, Ю. Стахівська  

тощо. Кожний твір, кожна збірка письменниці була  помічена й належним 

чином оцінена.  

Проте проблема конфлікту поколінь у повісті Марини Павленко «Моя 

класнюча дівчинка» у наукових літературознавчих розвідках ще достатньо 

недосліджена. Зважаючи на те, що сьогодні питання міжпоколінних 

конфліктів досить актуальне, а художня література має великий потенціал 

для його вирішення, а також відзначаючи проблему зацікавлення підлітків 

літературою, обрана нами тема наукової роботи «Проблема конфлікту 

поколінь у сучасній підлітковій прозі та її вивчення на уроках літературного 

краєзнавства (на матеріалі повісті Марини Павленко «Моя класнюча 

дівчинка») вбачається нами своєчасною та актуальною. Актуальність теми 

зумовлена ще й тим, що у творі всупереч конфлікту зберігається духовна 

спадкоємність кількох поколінь та підтримується міцний зв’язок із 

національною культурною традицією, що якісно відрізняє досліджувану 

повість від інших творів сучасної підліткової літератури. Ці проблеми на часі 

у навчальному та виховному процесі в сучасних загальноосвітніх закладах. 

Мета наукової роботи полягає в аналізі вивчення авторського підходу 

до розв’язання проблеми конфлікту поколінь у повісті Марини Павленко 

«Моя класнюча дівчинка» на уроках літературного краєзнавства. 

Для досягнення цієї мети було поставлено ряд завдань: 

1. З’ясувати теоретичні засади проблеми конфлікту поколінь у 

підлітковій прозі. 

2. Проаналізувати проблему «батьки і діти» у творчості Марини 

Павленко 

3. Простежити трансформацію традиційних родинних цінностей у 

повісті «Моя класнюча дівчинка» та прийоми їх вивчення на уроках. 
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4. Окреслити гендерні аспекти конфлікту поколінь у повісті «Моя 

класнюча дівчинка». 

Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес на уроках вивчення 

літературного краєзнавства. 

Предмет – проблема висвітлення конфлікту поколінь у повісті Марини 

Павленко «Моя класнюча дівчинка» та її вивчення на уроках літературного 

краєзнавства. 

Новизна дослідження полягає у спробі вперше відшукати і дослідити 

особливості вирішення міжпоколінних конфліктів у повісті Марини 

Павленко «Моя класнюча дівчинка» та проаналізувати на уроках 

літературного краєзнавства. 

Практичне значення полягає у можливості використання результатів 

дослідження у процесі вивчення української літератури у закладах загальної 

середньої освіти під час факультативних занять, уроків літератури рідного 

краю, при проведенні спецсемінарів, позашкільних заходів. 

Апробація роботи. Робота апробувалась шляхом участі у 

Регіональному науково-методичному семінарі «Літературне краєзнавство у 

системі національно-патріотичного виховання студентів та учнів Уманщини» 

27 вересня 2019 року, у Міжнародній науково-практичній конференції «Нове 

та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук» м. 

Одеса, 21-22 лютого 2020 року, науково-художньому часописі «Боговиця», 

березень 2020, число № ,  
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ КОНФЛІКТУ 

ПОКОЛІНЬ У ПІДЛІТКОВІЙ ПРОЗІ 

 

1.1 Філософсько-історичні основи проблеми конфлікту поколінь 

Взаємодія поколінь – один з істотних і важливих аспектів історичного 

процесу та соціально–культурного розвитку країни. У кожному суспільстві, в 

залежності від історичних та соціокультурних реалій створюється певний тип 

взаємодії поколінь і механізми передачі накопичених знань, особливостей 

культури, цінностей, практичних навичок, традицій. Проблема поколінь 

належить до вічних, і є не стільки біологічною чи демографічною, скільки 

історичною, психологічною та соціокультурною. Конфлікт поколінь 

найчастіше й найбільш чітко проявляється в умовах різких соціальних 

переломів, що відбуваються в суспільстві. І тому ця проблема заслуговує 

особливої уваги, в першу чергу тому, що дозволяє глибше зрозуміти 

динаміку та своєрідність суб’єктивного виміру соціокультурних процесів і 

соціальних змін в суспільстві. 

Проблематика міжпоколінних конфліктів має давні традиції в історії 

філософської думки. Вагомий внесок у її дослідження зробили М. Вебер, 

Е. Дюркгейм, Г. Зіммель, Н. Макіавеллі, Т. Парсонс та інші.. Значну увагу 

взаємодії поколінь і конфліктам, які виникають між ними, приділяли 

К. Девіс, К. Кеністон, М. Мід, Л. Фойер, З. Фрейд і багато інших. Тематика 

життєвого шляху й життєвого циклу, що тісно пов’язана з проблемами 

поколінь і відносинами між ними, досліджувалася психологами 

Г. Абрамовою, Б. Ананьєвим, Є. Головахою, с. Рубінштейном. На жаль, стан 

сучасних конфліктів між поколіннями в Україні, залишається маловивченою 

і вкрай актуальною. Сьогодні не є новиною потенційна небезпечність різних 

видів конфліктів у соціальному житті, яка не тільки не зменшується, а й має 

тенденцію до збільшення, загострення. Причому їхня згубна сила 

багаторазово зростає. Усвідомлення цього факту змушує звертати постійну 

увагу вчених на дослідження різноманітних причин і чинників, які лежать у 
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підґрунті зародження, виникнення, розвитку та протікання конфліктів і 

агресії всередині громадянського суспільства та його культури 

Проблема спадкоємності і конфліктів у стосунках «батьків» і «дітей» 

може розглядатися як взаємодія зустрічних потоків інформації і діяльності, 

як особливості передачі культурних цінностей від покоління до покоління 

[23]. Взаємодія поколінь існує завжди, проте зміст проблеми, гострота 

суперечностей має особливий конкретно-історичний характер. У сучасному 

суспільстві наявна трансформація ставлення молодших вікових груп до 

старшого покоління в напрямі від традиційно шанобливого до 

нетрадиційного, не характерного для слов’янського менталітету, 

осуджуючого, відкидаючого. В кращому разі йдеться про абсолютно байдуже 

ставлення як на державному, так і на побутовому рівні. У таких умовах 

немолоді люди виявилися кинутим поколінням, позбавленим співчуття, 

співпереживання і допомоги з боку молодших членів суспільства. Відбулася 

зміна багатовікової традиції суспільства, яка стала негативною не тільки для 

немолодих людей, але і для всієї решти членів суспільства. Отже, зміни, що 

повністю відкидають досвід попередніх поколінь, ведуть до конфлікту і 

розриву між поколіннями. 

Міжпоколінний конфлікт у сім’ї – це різновид соціальної взаємодії 

нащадків і предків (прародителів, батьків, дітей, внуків та ін.), що належать 

до соціальної спільності, заснованої на шлюбові (співжитті) й/або 

спорідненості (усиновленні), в якій між ними існують принципові 

відмінності (вікові, соціально-економічні, ідейно-політичні, субкультурні та 

інші), відсутня згода, загострюються суперечності в системі сімейних, 

індивідуальних і суспільних цінностей і відбувається зіткнення взаємно не 

сумісних потреб, інтересів, поглядів із приводу виконання сім’єю (сімейною 

групою) її функцій,  структури сімейних взаємини, визначення мети розвитку 

сім’ї та ін. [1]. 

У сучасному суспільстві змінюються механізми соціального 

наслідування, а також засоби самоствердження нових поколінь. Молодь 
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набуває більшої самостійності, у тому числі й у виборі того, що вона 

сприймає з минулого. Та складність цього питання полягає у тому, що 

ламається попередній, переважно традиційний механізм соціального 

наслідування, а новий механізм, що здатний захищати молодь від 

антисуспільних впливів, настроїв, вчинків, ще не сформувався. Отже, 

основними соціокультурними чинниками, що погіршують відносини між 

старшим і молодим поколіннями, можна виділити наступні: соціально– 

економічна нестабільність; втрата в суспільстві традиційних норм 

доброзичливості, співчуття, толерантності; трансформація інституту сім’ї; 

знецінення накопиченого досвіду старших поколінь; науково-технічний 

прогрес, що підриває авторитет старших; інформаційні ресурси; неповага до 

минулого й традицій. 

Відомо, що традиції сприяють покращенню взаємодії між поколіннями 

до тих пір, поки не втрачається зв’язок із часом. Потрібно вміло комбінувати 

традиційне і сучасне. Мудрість народу полягає не тільки в тому, що 

зберігається шанобливе ставлення молодших до старших, але й ставлення 

старших – батьків, учителів – до дітей підкреслено дбайливе, ласкаве, 

уважне. Дорослі прагнуть зробити життя дитини цікавим, змістовним. 

Здатність жити в гармонії з іншими, не втрачаючи при цьому своєї власної 

індивідуальності, багато в чому визначає успішний розвиток країни.  

Отже, головним предметом міжпоколінних конфліктів є розходження в 

поглядах і позиціях, протиріччя, зіткнення базових традиційних культурних і 

сучасних новаційних цінностей, які стрімко втілюються в локальні культури і 

сьогодні, як ніколи раніше, стають все гострішими. Умови соціалізації різних 

поколінь є відповідно різними, і режими, за яких вони виховувалися, наклали 

свій відбиток на культуру, традиції, уподобання, стиль носіїв культури цих 

поколінь. Видами міжпоколінних конфліктів є «батьки (люди середнього 

віку) – діти»; «батьки (люди старшого віку) – діти (люди середнього віку)»; 

«конфлікт дідусь/бабуся – онуки»; «конфлікти між усіма трьома 

поколіннями». Основними причинами міжпоколінних конфліктів можуть 
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бути: різниця у поглядах; різниця у характерах; різниця у світоглядах (в 

оцінці одного й того самого явища); відмінності соціалізації (одні 

соціалізувалися інакше, ніж інші, хоча символічні системи були 

однаковими); відмінності життєвих світів (тобто життєвого досвіду), 

швидкий розвиток інформаційного й технічного прогресу. 

Метою сучасного суспільства повинна стати гармонізація стосунків 

поколінь у їх спадкоємності. Проте відмова від спадку, невдячність, 

егоцентризм, нездатність до діалогу – ці крайні вияви відособленості нового 

покоління можуть завдати удару по самих основах цивілізації. Головне в 

міжпоколінних взаєминах – здатність кожного покоління занурюватися 

безболісно в єдиний соціокультурний простір без жорсткої ієрархії, без 

насильства, неповаги з боку «батьків» до дітей, з обов’язковим 

затвердженням авторитету немолодих людей і довіри, любові до людини, що 

зростає. 

 

1.2 Проєкція конфлікту поколінь в тематиці та проблематиці 

сучасної підліткової прози 

Однією із знакових тенденцій сучасної української літератури є 

активний розвиток підліткової літератури. Підліткова література, написана 

для підлітків з урахуванням їхнього когнітивного, фізичного, емоційного та 

мовного розвитку. До підліткової літератури також часто зараховують 

літературу, яка була написана для дорослих, але ввійшла в коло підліткового 

читання. Головним героєм підліткової літератури зазвичай є підліток, а теми 

та сюжети відображають його досвід, інтереси, проблеми та погляд на світ. 

Важливою ознакою підліткової літератури є голос наратора або персонажів, 

що відображає внутрішній світ та мову підлітка. Підліткова література 

охоплює цілий спектр жанрів та піджанрів, серед яких — реалістична проза, 

психологічна проза, фантастика, фентезі, готичний роман, графічний роман, 

роман у віршах, історичний роман, пригодницький детектив, романізована 
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казка, любовний роман, роман-щоденник, технотрилери, кіберпанк тощо. 

[22].   

Л. Гнідець у статті «Література для юнацтва: простота і складність 

наративного дискурсу (на прикладі роману "Маргаритко,  моя квітко» 

Крістіне Нестлінгер)» [4] зазначає, що сучасні тенденції розвитку літератури 

для юнацтва «зумовлені «боротьбою» підлітка за рівноправне співжиття в 

єдиному суспільстві разом із дорослими, «ідеологією» сприйняття «нового», 

«емансипованого» дитинства» [4, с.37]. Отже, модель дитячого читання ХХІ 

століття орієнтується на твори, які сприятимуть скорішому дорослішанню 

юного читача, вмінню пристосуватися і віднайти своє місце в соціумі. 

Адресат підліткової прози — підліток перехідного віку. На цьому етапі 

формування особистості закріплюються уявлення про гендерні ролі, модель 

родинних стосунків, життєві принципи та цінності. Цей процес відбувається 

під впливом соціокультурних факторів, залежить від тих обставин, в яких 

живе і навчається підліток, від кола її спілкування, родинних стосунків; під 

впливом інформаційних джерел, з яких вони дізнаються про життя своїх 

кумирів, зірок фільмів та естради; рідше — під впливом прочитаних книжок. 

Але так чи інакше: герої-ровесники, їхня поведінка у певних ситуаціях, 

стосунки з батьками та ровесниками, які постають у сюжетах книг, 

провокують реципієнта на певну реакцію, оцінки, уявлення про своє 

ставлення до зображуваного, співставлення досвіду героїв із власним. 

Важливою темою підліткової прози є стосунки підлітка з батьками та 

вчителями, адже саме у спілкуванні з ними найчастіше виникають конфлікти, 

що нерідко є результатом непорозуміння поколінь. У цей період підліток 

іноді може почувати себе у «пастці», адже хоч він і є залежним від 

дорослого, але вже переріс дитячу фазу і може об’єктивно оцінити певні 

вчинки дорослих, які не відповідають його переконанням. Підліток починає 

перейматися проблемами людського буття. Його долає легка меланхолія у 

роздумах над складними категоріями типу життя і смерть, сенс існування, 

емоції і переживання, з яких вибудовується людська сутність.  
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Хтось може сказати, що сучасні підлітки мислять більш конкретними і 

меркантильними категоріями, але ми не можемо з цим погодитись. Згідно з 

результатами соціально-психологічного дослідження особливою проблемою 

в Україні є підліткове самогубство, адже у період серйозних змін підлітка 

штурмує буря досі незрозумілих йому переживань та емоцій. Якщо до цього 

додати підлітковий максималізм, то наслідки можуть бути критичними. Тому 

сучасний підліток відчуває потребу у творах так званої екзистенційної 

літератури, де б доступною для нього мовою йшлося про багатозначність 

сутності людини, сенс її буття та призначення, адже він починає розрізняти 

напівтони і його вже не влаштовує поділ персонажів на добрих і поганих. 

Цікаву для роздумів інформацію містять Інтернет-джерела, орієнтовані на 

підліткову аудиторію. Вони дають можливість виявити найзлободенніші 

проблеми, які турбують акселеровану дитину ХХІ століття, які вона 

обговорює на конференціях і про які б хотіла прочитати у так званій 

літературі для «юних дорослих», тобто в «своїй» літературі, а не в творах «на 

виріст».  

Сучасні книжки для підлітків стали менш «літературними та 

глибокими» і більш «динамічними». Конкуренція художніх творів з іншими 

медійними засобами зумовлює великий ступінь їх залежності від останніх. 

Тому спостерігаємо формування нової системи жанрів  літератури. У колі 

дитячого читання залишаються традиційні жанри: роман, повість, казка, 

новела, байка, легенда, притча, віршовані твори, «picturebook» (книжка-

ілюстрація). Зберігаючи свої сталі атрибути та сталість ознак, вони проходять 

процес модифікації та кореляції жанрових форм, як-от: сімейні та казково-

побутові історії, «комічна» епопея, психологічна повість [1].  

Окрім видозміни жанрів, однією із характерних тенденцій є 

запозичення поширених «дорослих» жанрів масової літератури. Особливої 

популярності набули: «нотатки мандрівника», дитячий детектив, фентезі, 

«жахливчики», трилери, «дівочі» романи, комікси, «гламурні»  періодичні 

видання. Саме в цих жанрах найповніше висвітлюються проблеми 
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суспільства та дитинства, особисті переживання дівчат і хлопців, 

протистояння добра і зла. Вони виконують пізнавальну функцію, оскільки 

містять відомості з царини мистецтва, медицини, історії тощо, пропагують 

світоглядні та моральноціннісні орієнтації.. Передусім, для текстів 

підліткової літератури характерні такі риси: висвітлення повсякденних 

проблем; простота жанрово-тематичного репертуару; велика тиражність 

творів; орієнтація на моду та сучасну культуру;  використання розмовного 

мовленнєвого стилю.  

В українській літературній практиці у більшості випадків традиційно 

все-таки схиляються до уникнення «гострих», конфліктних тем. Лише в 

останні роки на книжкових полицях почала з’являтися сучасна література 

(власне українська та перекладна), адресована саме підліткам. Але 

конфліктні теми, що порушуються у таких творах, часто для сучасного 

підлітка є дуже далекими та нереалістичними.  

Як уже згадувалося, читач завжди очікує від книжки пережиття 

якихось сильних емоцій — чи то радість, захоплення, сум, жаль та ін. 

Підліток разом з дорослими перебуває в одному інформаційному просторі.. 

Вільний доступ до телебачення, Інтернету та інших ЗМІ, що просто 

переповнені насильством, відсувають книгу на нижчі позиції хіт-параду. І так 

як сучасний підліток є більш активним користувачем саме цих засобів, а не 

книжки, то про обговорювані вище теми йому давно відомо, і вони для нього 

вже стали не такими й «незручними».  

З метою з’ясування читацького інтересу сучасних підлітків нами було 

проведено анкетування учнів 7-9 класів Уманської ЗОШ №4 під час 

педагогічної практики. Проаналізувавши результати анкети ми спробували 

скласти список тем, які цікавлять сучасного підлітка. На першому місці в 

ньому – загострення конфліктів з батьками, не розуміння батьками інтересів 

та потреб підлітків. Потім – комплекси щодо своєї зовнішності, 

матеріального благополуччя, трохи далі – особливості виживання в «тусні», 

де є і віртуальна любов, і прагнення влади, і жорстокість однолітків, і, дуже 
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часто, невіра в себе. Звісно, що і літературні уподобання й інтереси підлітків 

– різні, головне, щоб вони завжди пам’ятали: справжня книжка – це не 

просто купка сторінок в обкладинці. Це може бути і справжнім 

дороговказом.  

Так, згідно зі стереотипним педагогічним розумінням, аморальні, 

брутальні зацікавлення підлітків переважно замовчуються, не 

обговорюються в суспільстві, ними просто легковажать або нехтують. Хоча 

саме ці теми спричинюють у підлітків розвиток «почуття дорослості», 

внутрішнє бажання ствердитися у світі дорослих: чи-то як позитивна, чи 

негативна особистість – не важливо. Важливо для підлітків те, щоб їх взагалі 

визнали як вже достатньо дорослих рівноправних особистостей. За це, 

фактично, і йде у них внутрішня боротьба. Вони не хочуть чути від дорослих 

ні схвалення, ні осуду. Вони хочуть, щоб їх сприймали як дорослих, які «вже 

знають» все про все і мають власні уявлення про «добро» і «зло». Підлітки, 

звісно, не розуміють ще, що недавно отриманий великий обсяг інформації 

про світ ще не збалансований у їхній уяві і не все вони можуть адекватно 

сприймати, спираючись на свій ще невеликий таки досвід «дорослого», в їх 

розумінні, життя.  

Серед інформаційних джерел, з яких підлітки отримують інформацію 

на актуальні для них питання пріоритетними виявились соціальні мережі та 

інтернет. На запитання чи читають вони художню літературу і яку саме, на 

жаль переважна більшість відповіла що не читає. Серед причин основними 

виявилися брак часу, брак такої літератури, необізнаність із новинками 

сучасної підліткової літератури. 

На нашу думку причини недостатньої кількості книжок, у яких 

вирішуються проблеми виникнення міжпоколінного конфлікту на нашому 

ринку у тому, що, з одного боку, література, а відтак і суспільство, не готові 

обговорювати складні теми з дітьми. Сучасному підлітку ближчий реалізм 

оповіді, де все називається своїми словами. Він бере книжку до рук з 

розрахунком надовго поринути у захопливий світ персонажів. Тому важливо, 
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щоб книжки, адресовані підліткам, насправді були їм цікаві та давали 

відповіді на ті питання, які є для них актуальними, важливими, які їх 

хвилюють.  

Ми спробували проаналізувати тематику та проблематику сучасної 

підліткової прози і дійшли висновку, що майже вся література для підлітків 

побудована враховуючи гендерний підхід. Так, проблеми, пов’язані із  

дорослішанням дівчат, їхнім внутрішнім конфліктом, репрезентацію різних 

типів дівчачих образів, різних моделей стосунків головних героїнь з 

подругами, батьками, хлопцями репрезентують повісті Марії Морозенко «Я 

закохалася», Надії Білої «Крута компанія», Оксани Думанської «Школярка з 

передмістя», Оксани Лущевської «Задзеркалля», Дзвінки Матіяш «Марта з 

вулиці Святого Миколая», Ірини Мацко «Перехідний вік моєї мами», Ольги 

Купріян «Солоні поцілунки», оповідання із збірки «Чат для дівчат».  

Актуальна для українського суспільства тема — розпад сім’ї:. 

Проблема підліткової самотності та ще й у такий період, коли найбільше 

потребуєш підтримки, поради, а головне — любові дорослого, знайома 

багатьом теперішнім дітям. Одній із найголовніших причин (особливо на 

заході України) підліткової самотності, а саме соціальному сирітству як 

наслідку трудової міграції і, в ширшому розумінні, виникненню конфлікту 

між батьками та дітьми, присвячено книжку «Мама по скайпу». Про гострі 

проблеми, з якими може зіткнутись підліток, йдеться також у книгах «Синє 

озеро сьогодні зелене» Ю. Трейбер про ранню вагітність, «Шалений пес»  

Хлопчачо-підлітковий дискурс найкраще представлений у текстах 

Бачинського Андрія «140 децибелів тиші», Сергія Гридіна «Не такий», 

«Незрозумілі», «Не-Ангел». Маскулінний тип тексту підкреслюють 

змальовані характери хлопців, ракурс художнього розкриття проблем 

змужніння, самостійності, самореалізації, переживання почуттів закоханості 

та симпатій, пошуків порозуміння хлопцем-підлітком із однолітками, 

батьками. Сергій Гридін дуже добре розкриває тему соціалізації, 

дорослішання дитини, становлення особистості, відверто говорить про 
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формування маскулінної поведінки справжнього чоловіка, не уникаючи 

«некомфортних» описів і деталей побуту. 

У всіх вище названих книгах автори висвітлюють різні типи 

конфліктів, де часто родинні цінності поступаються місцем особистісним. 

Модель неповної сім’ї, проблема розлучення батьків, матеріальне 

благополуччя, інші соціальні обставини, у яких опиняється підліток — 

передумова такої тенденції у суспільстві, а відтак і її віддзеркалення у 

художній літературі.  

Отже, сучасна література для дітей та юнацтва багата різними 

моделями поведінки, стосунків між однолітками, дорослими, батьками і 

дітьми. Розуміння цих моделей, обмірковування, співставлення з власними 

спостереженнями і досвідом, рефлексії, оцінки та думки з цього приводу — 

сходинка до вирішення міжпоколінних конфліктів, формування у юних 

читачів уявлень та розуміння ролі родинних цінностей у власному житті. 
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РОЗДІЛ 2. ПРОБЛЕМА «БАТЬКИ І ДІТИ» У ТВОРЧОСТІ 

МАРИНИ ПАВЛЕНКО ТА ЇЇ ВИВЧЕННЯ НА УРОКАХ 

ЛІТЕРАТУРНОГО КРАЄЗНАВСТВА 

2.1 Місце творчості Марини Павленко у шкільній програмі, 

основний  проблемно-тематичний спектр її творів. 

Марина Степанівна Павленко – яскравий представник постмодерної 

української літератури, поет, художниця, автор наукових праць та 

публікацій.  

У своїй прозовій творчості авторка намагається розкривати 

різноманітні актуальні питання й проблеми, більшість з яких знайома кожній 

людині. Часто Марина Павленко вдається до зображення історико-

культурних подій українського народу.  

Відомим є її дослідження літературних процесів України, життєвого та 

творчого шляху представників літературного світу («Райдуга в решеті». 

Роман в повістинах. 2014) [17]. 

Проте основний та вагомий пласт її творчості – дитяча та підліткова 

проза. Зображення своєрідного життя дітей та підлітків – стає основною 

тематикою Марини Павленко. Авторка відома насамперед здатністю 

надзвичайно філігранно й максимально наближено до реальності 

зображувати підростаюче покоління. Все це зумовлено насамперед 

професією М. Павленко, адже тільки людина з педагогічною освітою здатна 

настільки вдало передати усі переживання, проблеми й ситуації, з якими 

дітям доводиться зустрічатись майже щодня.  

Навіть у творах фантастичного спрямування часто порушуються 

поширені серед дітей та підлітків проблеми: стосунки з оточуючими, перше 

кохання, дружба, важливість вибору, відповідальність за власні вчинки, 

матеріальні статки та духовні цінності тощо.  

Навчальна програма з української літератури для 5–9 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів [13] вміщує у собі вибрані твори  

Марини Павленко. У 7 класі пропонується вивчення «Русалоньки із 7-В, або 
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прокляття роду Кулаківських», а серед додаткової літератури для читання 

рекомендовані такі твори: Про Павла Тичину, Василя Симоненка, Василя 

Стуса, Ірину Жиленко та ін. (серія «Життя видатних дітей»), «Русалонька із 

7-В проти Русалоньки з Білокрилівського лісу», «Русалонька із 7-В. В 

тенетах лабіринту», «Русалонька із 7-В та загублений у часі (Кн. 2)», 

«Русалонька із 7-В плюс дуже морська історія», «Миколчині історії» (для 

учнів 7 класу); «Моя класнюча дівчинка» (для учнів 9 класу).  

Сучасні тенденції трансформації сутності людини пов’язані, 

безумовно, з появою нового покоління молоді, становлення якого 

відбувається на фоні докорінних суспільно-цивілізаційні зрушень, зокрема, в 

умовах зміни способів впливу соціального на розвиток особистості, 

трансформації традиційних механізмів соціальної ідентифікації та форм її 

становлення. В силу своїх вікових особливостей підлітки та юнаки (отроцтво 

в цілому як вікова та соціальна група) найбільш гостро реагують на 

еволюцію соціокультурного буття, набуваючи поступово нових якісних 

характеристик. [26, с. 51-52] 

У серії книг «Русалонька із 7-В» Марина Павленко майстерно поєднує 

зображення життя звичайних підлітків та їх фантастичні пригоди. Магічне і 

нереальне – це лише своєрідне тло, що здатне привернути увагу читачів-

підлітків, яким зазвичай імпонує така модель зображення світу, коли 

фантастичне тісно переплетене зі справжнім. Все це зумовлено психологією 

юного читача, котрий уже вважає себе дорослим, проте, насправді, все ще 

залишається дитиною.   

У цих повістях надзвичайно точно передано основні колоритні типажі 

сучасних підлітків та їх поведінку. Головна героїня Софійка зображується 

звичайною дитиною, котра має свої переваги й недоліки. Її не можна назвати 

абсолютно ідеальною, вона навчається посередньо, не є популярною серед 

однолітків. Поведінка дівчинки максимально наближена до реального життя, 

притаманна більшості сучасним підліткам-дівчатам. 
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Крім того, можна виділити й реалістичну складову творчості Марини 

Павленко, до якої входять повісті «Моя класнюча дівчинка», «Миколчині 

історії», «Чи шкідливо ходити покрівлями гаражів» та інші. У них можна 

спостерігати чітку реалістичність у зображенні довколишнього світу. Герої 

цих історій стикаються з різноманітними життєвими проблемами на тлі 

буденності без глобальних фантастичних елементів.  

Микола – головний герой повісті «Миколчині історій» – самотній, 

покинутий хлопчик, який поки не пройшов усіх етапів соціалізації, та й в 

школі буває вряди-годи, ходить туди іноді, щоб не мати проблем. Але 

Микола не хуліган, не безхатченко, він просто намагається вижити. І для того 

йому доводиться будувати собі будиночок з мотлоху, красти рибу та іншу 

смакоту з котячої миски, збирати пляшки по дворах... 

Читач спостерігає за поневіряннями малого Миколи, бо його вітчим – 

п’яниця, а матір не особливо звертає увагу на сина, більше переймаючись 

своїм новим чоловіком. Біля хлопчика тільки собака, вірний пес на ім’я 

Найда, чиїми очима насправді читач і бачить все, що відбувається. 

Це не новий, але неймовірний у своїй яскравості і впливі складний прийом: 

показати світ очима тварини і через її світосприйняття. Й у цій книзі авторці 

вдалося зробити текст реалістичним і пронизливим. [7]  

У прозовій творчості Марини Павленко можемо спостерігати тяжіння 

до зображення тонкого психологічного портрету дітей та підлітків. Їм 

характерні найпоширеніші риси підростаючого покоління: наївність, 

імпульсивність, особливе світосприйняття. Кожен з героїв діє через певну 

мотивацію, що відповідає епосі, у якій відбуваються основні сюжетні події.  

 Примітним є те, що Марина Павленко здатна порушувати у своїх 

творах актуальні питання і проблеми цікаві сучасному юному читачеві, при 

цьому роблячи це надзвичайно вдало й зрозуміло. Діти та підлітки здатні 

легко впізнати себе у героях улюблених книг, зіставити їх модель поведінки 

зі своєю, а головне – дійти висновків щодо певних своїх вчинків, дати їм хоча 
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б поверхневу оцінку. Такий вплив сприяє позитивному і всебічному розвитку 

особистості. 

Отже, проблеми, порушені М. Павленко у її творчості є особливо 

актуальними у сучасному навчально-виховному процесі і заслуговують на 

вивчення їх, як текстуальне, так і в процесі вивчення літератури рідного 

краю. 

 

 

2.2. Трансформація традиційних родинних цінностей у повісті  

«Моя класнюча дівчинка». 

Марина Павленко відома широкому загалу передусім як автор казкових 

та фантастичних повістей, спрямованих передусім на дитячу аудиторію, 

проте у 2016 році з’являється її реалістичний твір, що має назву «Моя 

класнюча дівчинка».  

Програма з української літератури для 5–9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів пропонує ознайомлення з твором у 9 класі, подаючи 

«Мою класнючу дівчинку» як літературу для додаткового читання. Тому 

вважаємо, що найдоцільніше буде розглядати цей твір на уроках 

літературного краєзнавства у 8-9 класах. Крім того, вік учнів саме цього 

періоду збігається з віком головної героїні, що забезпечить повну реалізацію 

основних принципів навчання, особливо принципів емоційності, наочності, 

свідомості й активності учнів у навчанні, доступності та зв’язку навчання з 

життям.  

Авторка на прикладі сім’ї головної героїні Юлі, звичайного підлітка, 

котрий проживає у провінційному містечку, яскраво демонструє читачеві 

стан сучасних родинних цінностей, їх трансформацію, перерозподіл поглядів 

та переконань звичайних українців: 

Так, маленьке зачухане провінційне містечко: батьки в нім захрясли і 

не те що за кордон – до столиці не рвуться, як те поробили порядні люди. 

Так, до оскомини нуднюща школа й примітивний клас. Так, татові убогі 
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заробітки частенько не давали змогу купити Юльці чергову обновку, як 

ровесникам у нормальних сім’ях. Так, мама п’ять років тому народила 

сердешній Юльці суцільну мороку – невсипущу сестричку Лариску. Ні, 

звісно, Юлька не для того цвіте, щоб узяти й перетворитися на няньку, але 

навіть оддалік, навіть через стіну Лариска вмудрялася допікати їй своїм 

ревом та збитками. [19, с. 11] 

На основі цього уривка можна запропонувати учням зробити 

первинний аналіз стосунків у сім’ї дівчинки. Доцільними будуть такі 

питання:  

Чи є прийнятним ставлення Юлі до своєї сім’ї?  

Які взаємини у Юлі з членами родини? 

Чи наявна у Юлі повага до сім’ї? 

Яка, на вашу думку, причина такого поводження дівчинки? 

Важливо, аби учні вже на початковому етапі при аналізуванні твору 

могли зіставляти поведінку головної героїні зі своєю, робити певні висновки 

щодо правильності чи доцільності такої поведінки. 

Потрібно звернути увагу учнів на те, що сюжет повісті охоплює одразу 

три покоління, завдяки чому можна чітко простежити еволюцію людських 

цінностей.  

Представниками «старшого» покоління у творі виступають Юльчині 

дідусь з бабусею, дід Мухамед та дід Залипа. Для них на першому місці 

завжди залишається духовне, вони виконують роль мудрих наставників, які 

завжди здатні дати якусь пораду, знаходять відповіді на всі питання. 

Представники цієї генерації добре знаються на народних звичаях та 

традиціях, їхня мова майже зразкова, забарвлена частим використанням 

прислів’їв та приказок. Примітним є епізод, коли дід Мухамед завдяки 

прикметам визначає, якою буде погода: 

 – О, вертаються мої трудівниці! Ще й не просто так, а гуртом! Знать, 

не дощем – цілою грозою запахло! [19, с. 58]   
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  Взагалі образ Мухамеда є знаковим у повісті, чоловік не тільки стає 

наставником для Юлі, а й часто допомагає їй розібратися у собі, дає безліч 

корисних порад, що робить його ще й чудовим знавцем народної медицини: 

[…] а тут ще й Мухамед об’явився!.. Приволік свого вічного меду і 

купу якихось медопродуктів!.. Мало того: прилип до бабусі з порадами, щоб 

ті приноси вживати!.. [19, с. 64] 

Можна запропонувати учням на прикладі цього персонажа 

прослідкувати ставлення до життя старшого покоління, їх погляди та 

переконання. Учні можуть віднайти епізод, у якому зображена вичерпна 

характеристика образу Мухамеда, а крім того й ставлення Юлі до цього 

персонажа. Особливу увагу потрібно звернути на шостий розділ повісті, учні 

мають дійти висновку, що Мухамед, маючи величезну пасіку,  ніколи не 

думає про матеріальну складову справи, для нього першочерговим є комфорт 

та здоров’я бджіл. Юлі ж зовсім незрозуміла така модель поведінки, вона 

вважає старого пасічника диваком, а його вчинки – чимось божевільним і 

нелогічним. Яскравим підтвердженням цього є діалог Юлі зі своїм дідусем: 

   – Як оженився (Мухамед) та до жінки в прийми пристав, то одразу в 

дім фортеп’яно купив, дворище виноградом засадив і – першого вулика 

поставив… 

– Що?!! – Юлька зневажливо розсміялась. – Ну хай виноград, нехай 

вулики! Але – фортепіано??? 

– Каже: прагну до краси… Щоб зелень, квіти, музика і – бджоли…  

– Ха-ха! Дідусю, а люди, на нього показуючи, пальцем біля скроні не 

крутили? Мовляв, таки ж не всі дома? [19, с. 48] 

     Як бачимо, для Юлі зовсім незвичним є прагнення інших людей до 

краси, до духовного збагачення. Варто звернути увагу учнів саме на цьому 

уривку. Запитати їх, чи змогли вони простежити щось особливе у поведінці 

головної героїні під час цієї розмови. Яким є ставлення головної героїні до 

духовних цінностей? Доцільно запропонувати учням спробувати 

передбачити подальший розвиток такої особистості.  



22 
 

Потрібно наголосити, що однією з причин такої поведінки є батьки 

дівчинки, представники іншого покоління, яких М. Павленко зображує 

завжди заклопотаними, такими, що думають переважно про матеріальну 

складову кожної справи. Їх можна вважати «теперішнім» нашого суспільства. 

До цієї генерації відносяться Ліля, а також Юльчині тато з мамою.  

Учням необхідно підготувати коротку характеристику цих образів, 

спираючись на текст повісті. Важливо, аби вони побачили, що батьки 

дівчинки зовсім застрягли в буденщині, між ними часто виникають сварки, 

що зводяться до грошей, матеріального:  

– Хазяйські чоловіки скотину чи бодай птицю заводять, а цей – 

бджолами грається!.. Є ж дворик, хоч і місто, – збудуй хлівця, заведи кури, 

свинку, хоч м’ясо чи яйця свої, не куповані, мали б – так ні! 

О, це вже мама! Видно, замість Юльчиних подруг, їй знову 

телефонувала баба Галька: п’ятсот гривень віддати, і мама зганяла зло на 

головному винуватцеві!  

 – Наче тобі моя мати з Іванівки сала не звозить? – подає басову партію 

тато. – Чи ти по яйця хоч раз на базар ходила?  

– Ходила чи не ходила, а якби лишнє – попродавала б, копійчину мали 

б. Після твоїх же бізнесів тільки боргові ями!  

Невже за позичку скаже? 

– Боргові ями? Я за цей вулик тільки гривню віддав! 

– Ти ж хвалився, що це гостинець!!!  

– Гостинець! А хоч копійку за подарований вулик дай, бо так годиться, 

інакше, ніхто зиску не матиме!  

– А за гривню – матиме?!. 

– Так, злізь хоч з моєї душі! Не бачиш: кручусь, як муха в окропі, з 

батьком біда! Ще й ти кусаєш!  

Мама, звісно ж, почала про свої нескінченні хатні клопоти, утоплену в 

заміжжі голову і все інше щоденне бла-бла-бла – о, як це Юльці набридло! 

[19, с. 23-24] 
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Примітно, що такі сварки вже стали звичністю для дівчинки, сама ж 

вона зовсім не поважає своїх батьків, вважає їх «лузерами», особливо свого 

тата. Для Юлі батько поганий лише з тієї причини, що не приносить додому 

великих заробітків, не працює на престижній роботі, не може забезпечити усі 

підліткові примхи:  

Це ж і її тата якось прозвуть! Лузером або лохом, – сердито подумала 

Юля. Але, слава Богу, не встигла тієї думки озвучити. [19, с. 47] 

Головна героїня зображена доволі егоїстичною, що також не є 

показником гарного виховання.  

Сім’я дівчинки майже не проводить разом свій вільний час, у родині 

панує напружена обстановка: мати повсякчас дорікає батькові, батько у 

відповідь тільки ще більше нервується – і все це лише через незадовільне 

фінансове положення.  

Поведінка Юлі зумовлена не тільки ставленням до життя її батьків, а й 

згубним впливом суспільства в цілому. Головна героїня разом зі своїм 

знайомим Бурханом – типові представники сучасного підростаючого 

покоління. І якщо Бурхан зображується достатньо зібраним та 

трудолюбивим, то Юля – егоїстична й пихата, для неї кожне прохання 

виявляється чимось надзвичайно складним, протягом усього твору вона 

думає лише про матеріальне. Варта уваги й мова підлітків у повісті. Вона 

надзвичайно насичена сленгом, запозиченими словами та вульгаризмами.  

 Усі ці риси є набутими, саме так здатне впливати сучасне суспільство 

на дівчинку-підлітка. Юля не обділена природніми талантами, вона гарно 

малює, вміє добре сприймати інформацію, проте у неї зовсім немає бажання 

розвивати це. Навіть плануючи своє майбутнє – відкриття салону краси – 

дівчинка все ще продовжує думати лише про вигідність цієї справи, 

приділяючи зовсім крихітну увагу іншим складовим. Прикладом для 

наслідування для Юлі стає успішна й добре забезпечена знайома з Києва.  

Наприкінці Юльчина сім’я все ж приходить до згоди, але їх щастя 

знову ґрунтується на матеріальному.  
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Доцільно буде на завершальному етапі аналізу повісті поставити перед 

учнями проблемне запитання: «Чи можлива злагода у такій родині?». При 

цьому варто звернути їх увагу на епізод з дев’ятнадцятого розділу: 

… Від тоді минуло трохи більше року. Року захопливих відкриттів для 

Юльки та щасливих змін для її сім’ї.  

По-перше, татів бджолиний «бізнес» упевнено йшов угору […] Сама ж 

родина згуртувалася й пооб’являлись навіть далекі, уже, здавалось, забуті, 

але насправді дуже цікаві родичі […]          

 Само собою, поменшало скандалів у хаті. Мама, хоч і не до кінця 

змирилась із татовою затією, все ж посварювалась лиш коли-не-коли. [19, с. 

129] 

Нехай учні свої міркування підкріплюють аналізом характерів героїв, 

основними подіями, що траплялись у житті цієї родини раніше.   

 Зважаючи на все, учні повинні зрозуміти, що така сімейна ідилія не 

триватиме довго, варто фінансовим справам у цій родині знову піти вниз. 

Родинне благополуччя і комфорт кожного з її членів напряму залежить 

тільки від грошей. 

Зрівнявши різні генерації, що представлені у повісті «Моя класнюча 

дівчинка», можна дійти висновку, що на сьогоднішній день відбулась різка 

зміна традиційних родинних цінностей, які раніше базувались передусім на 

духовному комфорті членів сім’ї, взаємоповазі та природності, а тепер 

звелись лише до матеріальної складової. 

Важливо, аби учні розуміли весь трагізм таких родинних стосунків, 

спробували запропонувати різні варіанти, які б дозволили запобігти такій 

ситуації, виражали свої думки і переконання, що стосуються цієї проблеми. 

 

2.3 Гендерні аспекти конфлікту поколінь у повісті «Моя класнюча 

дівчинка». 

Важливою у процесі навчання є здатність у повній мірі зреалізувати 

виховну мету. Саме на уроках літератури на прикладі життєвого досвіду 
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книжкових героїв учень формує уявлення про оточуючий світ, вчитель же 

мусить скорегувати це сприйняття, виділити правильну модель поведінки, 

сприяти тому, аби учень зробив правильні висновки.  

Гендерна рівність як природнє право людини від народження є однією 

із найважливіших ланок у забезпеченні миру та злагоди у суспільстві. Як 

принцип гендерна рівність полягає у вивченні та усуненні всіх існуючих 

соціальних бар'єрів, які заважають особистісному розвитку людини, а також 

у створенні рівних соціальних можливостей для реалізації особистості для 

жінок та чоловіків у всіх сферах життєдіяльності.  

Варто згадати і явище гендерної нерівності у суспільстві. В Україні 

однією з найпомітніших сфер, у яких проглядається гендерна нерівність, є 

порушення трудових прав жінок. Це стосується прийому на роботу, 

звільнення чи скорочення, а також виділення відпусток по догляду за 

дитиною. [6] 

Як бачимо, проблема гендерної рівності постає надзвичайно гостро у 

сучасному суспільстві, саме тому важливим для вчителя є привернення уваги 

учнів до цього питання. 

У своїй творчості Марина Степанівна Павленко також не обходить цієї 

теми, проте у повісті «Моя класнюча дівчинка» характер розкриття цієї 

проблеми можна розглядати з нового боку. Гендерний конфлікт базується на 

відмінності поглядів на це питання різних поколінь.  

Так, Мухамед доволі відкрито і іноді навіть зневажливо виражає свій 

сумнів щодо спроможності головної героїні займатись бджільництвом, 

оскільки вона є жінкою:  

 – Що ж, ти, Юлько, йди собі гуляй, а ми тут про діло побалакаєм. Сама 

бачиш: то не для жіночого розуму, вашого роду підпускати сюди й близько 

не можна…  

– Мабуть, ви праві, Мухамеде, – придобряється тато, – бо моя за того 

вулика ціле пекло робить!  

– О, жінок слухати – біди набратись! Навіть якщо й слова їхні як мед, 
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то діла –  все одно полин… [19, с. 36]  

Старий пасічник часто згадує різноманітні народні прикмети та 

забобони, пов’язані з жінками та їх роллю у суспільстві –  все це пов’язано із 

застарілими поглядами чоловіка. Відомо, що раніше жінці відводили лише 

роль господині, берегині домашнього вогнища, їй заборонялось виконувати 

«чоловічі» справи, її думки зазвичай не сприймались серйозно. Модель 

ідеальної жінки-господині, котра покірно слухалась свого чоловіка, була 

раніше зразковою, сприймалась як нормальне явище. Чоловік же традиційно 

виконував роль годувальника сім’ї.    

Проте часи змінюються, з кожним днем емансипація жінки набирає 

нових масштабів, змінюються погляди та переконання, народжуються новітні 

моделі поведінки, кордони між значенням та чоловічими та жіночими ролями 

у суспільстві поступово зникають. 

 Для дівчаток ідеальним стає не образ жінки-господині, а образ 

бізнесвумен. Сучасне суспільство всіляко сприяє популяризації такої моделі 

поведінки, коли прикладом для наслідування у першу чергу виступатиме 

жінка-кар’єристка, а не жінка-мати. 

Доцільно буде у такому разі під час розгляду цієї проблеми у повісті 

«Моя класнюча дівчинка» дати учням змогу самостійно дійти висновку щодо 

цього питання. Звернути їх увагу на епізоди спілкування Мухамеда та Юлі, 

нехай вони висловлять свою думку. Потрібно звернути увагу як на реакцію 

дівчат, так і на реакцію хлопців, спробувати зіставити їх.   

Саме у спілкуванні можна простежити суперечності між поглядами 

Мухамеда, представника старшого покоління, і Юлею, дівчинкою, що 

наслідує новітні гендерні тенденції.  

Головна героїня не раз обурюється відверто образливими словами 

старого пасічника у бік жінок:  

Юльці, власне, те діло й було попід саме вухо, але після нахабнючих 

слів –  аж пересмикнуло нею. Це ж він усіх жінок дурнішими обізвав! [19, с. 

36] 
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Дівчинка понад усе прагне довести, що займатись улюбленою справою 

здатна будь-яка людина, незалежно від її статі. Для Юлі першочерговою 

метою стає створення власної бізнес-справи, особливо після знайомства з 

успішною Лілею, яка з першого погляду зачаровує і привертає увагу 

дівчинки:  

Стоїть – мадамочка собі! Такий крутенький Andre Tan першої лінії, на 

ногах – лаковані черевики, мов іграшкові… Нічо так лашки! Модняча, вся із 

себе, ділова! Хоч і руденька, веснянкувата: такої ж масті, як я! Проте видно, 

що зовсім не комплексує! Подивились ми на неї, потім перезирнулися між 

собою. «Ну натуральна Бджілка!» – без слів охрестили її для себе. [19, с. 219] 

Ліля – яскравий образ сучасної бізнесвумен, яка всього досягла 

власною працею та стараннями, вона успішна, проводить різноманітні 

тренінги, багато подорожує. Жінка приклад того, що досягти бажаного в 

сучасному світі здатна кожна людина, і це не залежить від її статі. Але 

особливість цього образу у тому, що вона вдало здатна поєднувати кар’єру із 

сім’єю. 

Варто привернути увагу учнів на епізод «Про Ліліне прізвисько)», 

особливо момент, де чітко можна простежити еволюцію гендерних поглядів 

у суспільстві:  

– Ой, це ж круто, коли чоловік любить і поважає свою жінку! –  згадала 

я неприязні Мухамедові закиди в бік жіночого роду.  

–  Я впевнена, що в глибині душі в селі усі з ним погоджувадись. Але 

на люди такого обожнювання не прийнято було виносити. До того ж, як це, 

щоб чоловік перед жінкою схилявся, а не кпив з неї?  

– Вони заздрили! –  не втрималась я. –  Жінки заздрили, що їх чоловіки 

ніколи так не кажуть про них, а чоловіки заздрили, бо жоден із них не мав 

такої мужності –  визнати, що жінка гідна поваги!.. 

–  І захоплення! –  підвела великого пальця Ліля.   [19, с. 223-224] 

Важливо прослідкувати за реакцією класу. Доцільно задати учням 

низку запитань:  
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Чи виникали у вашому оточенні подібні ситуації?  

А як, на вашу думку, повинен поводити себе чоловік зі своєю жінкою?  

Чому саме у цей момент Юля згадує слова Мухамеда?  

Чому Ліля змогла стати для Юлі взірцем для наслідування? 

Необхідно наголосити на тому, що Марина Павленко у повісті «Моя 

класнюча дівчинка» змогла зламати одразу декілька стереотипів, які 

стосуються саме гендерного питання.  

По-перше, авторка зазначає, що не всі представники старшого 

покоління можуть з прискіпливістю ставитись до жінок, пов’язаних із 

серйозними справами. Так, дідусь Лілі наголошує на важливості жінки, її 

рівності з чоловіком, що суперечить поглядам його часу.  

По-друге, М. Павлекно спростовує досить поширену думку, що 

успішна жінка у сучасному суспільстві не може мати щасливої родини, адже 

у Лілі є чоловік та четверо дітей, проте це не заважає їй у кар’єрі.  

І хоча тема гендерної нерівності зараз є надзвичайно актуальною та 

поширеною у літературі (І. Агапеєва «Троянди за колючкою. Сповідь про 

жіночу тюрму», Л. Омельяненко «Це зробила вона», М. Лівін, К. Бабкіна 

"Сила дівчат: маленькі історії великих вчинків" тощо), та Марині Павленко у 

повісті «Моя класнюча дівчинка» вдалося надати їй особливого забарвлення, 

розкривши проблему ще й з позиції відмінності поглядів на цю проблему 

різних генерацій українців.   

Отже, після розгляду цієї проблеми, учні повинні зрозуміти, чому 

взагалі важливо піднімати сьогодні питання гендерної рівності, з якою метою 

у повісті «Моя класнюча дівчинка» зображена ця проблема.  
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Висновки 

Літературний процес змінюється та розвивається в залежності від 

потреб суспільства, ми не спостерігаємо появу якихось нових актуальних 

тем, натомість література тяжіє до оновлення уже існуючих проблематик та 

конфліктів. Не оминула ця тенденція й таке явище, як конфлікт поколінь, 

який існував ще з давніх часів. Сучасні автори намагаються надати цій темі 

нових рис, вибудувати сюжет, який зміг би органічно вписати проблему 

батьків і дітей в умови сьогодення. Особливо стрімко розвивається модерна 

дитяча та підліткова проза. 

Серед найвідоміших українських майстрів прозового мистецтва, які б у 

своїй творчості торкались проблем, пов’язаних із конфліктом поколінь, 

можна виділити Марію Морозенко, Надію Білу, Оксану Думанську, Оксану 

Лущевську, Дзвінку Матіяш, Ірину Мацко, Ольгу Купріян і, звісно, Марину 

Павленко. 

Творчість Марини Павленко надзвичайно різнобарвна за своїм 

проблемно-тематичним спектром. Авторка зображує життя простих людей, 

історико-культурні процеси в Україні, порушує такі поширені у суспільстві 

проблеми, як, наприклад, місце і роль жінки, важливість вибору, бідність, 

духовне каліцтво, доля українського народу тощо. Важливу ланку її творчого 

доробку становить проза для дітей та підлітків, у яких порушуються 

актуальні для підростаючого покоління проблеми: перше кохання, 

закоханість, повага до старших, здатність відповідати за свої вчинки, 

дорослішання. Не оминає письменниця проблему стосунків між дітьми та 

батьками, суперечність у поглядах представників різних поколінь.     

Саме завдяки повісті Марини Павленко «Моя класнюча дівчинка» 

можна яскраво прослідкувати та дослідити основні причини виникнення 

конфлікту поколінь у сучасному українському суспільстві. Найбільш 

доцільним буде вивчення цієї повісті у 8-9 класах. Зображуючи різноманітні 

вчинки та поведінку головної героїні книги Юлі, її стосунки з рідними та 
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оточуючими людьми, авторці вдається надзвичайно реалістично зобразити 

довершений образ українського підлітка з його переконаннями та дещо 

спотвореними поглядами на життя.  

Вивчаючи повість на уроках літературного краєзнавства, важливо 

звернути увагу учнів на те, що основною проблемою сучасного суспільства, 

особливо його нової генерації, є переважання матеріального над духовним, 

схильність цуратися свого рідного, відсутність взаємоповаги та 

толерантності.  

Оскільки у повісті «Моя класнюча дівчинка» зображено одразу 

декілька поколінь, ми можемо чітко простежити поступову зміну ідеалів, 

неприховану деградацію українського народу. Сім’я вже не відіграє такого ж 

важливого значення, як було раніше. У сучасних підлітків майже відсутнє 

почуття поваги до старшого покоління, їх мова забруднена, життєві 

перспективи дещо зміщені. І це закономірно, враховуючи ситуацію в 

суспільстві, у якому вони ростуть. 

 Проте вони можуть змінитись, головне дати їм правильне виховання і 

не лише сімейне, а й на уроках. Так, головна героїня «Моєї класнючої 

дівчинки» все ж поступово змінюється, саме спілкування зі старшим 

поколінням, а також фізична праця та приємна серцю робота здатна вплинути 

на неї.  

Марина Павленко яскраво зображує, наскільки важливим є виховання, 

а також правильна модель поведінки для дітей та підлітків. Вважаємо, що 

проблеми, порушені у творчості уманської письменниці, є надзвичайно 

актуальними і важливими для вивчення на уроках літературного 

краєзнавства.   
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