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FORMATION OF VALUE ORIENTATIONS IN THE PROCESS OF TEACHING MATHEMATICS 

Summary. The general education school is the most 

important link in the formation of value orientations and 

the value system of students, which is due to the general 

content of the educational goals of the school and the 

student's relationship with teachers, friends and other 

participants in school life. The school is of decisive im-

portance from the point of view of the community of value 

orientations and the system of values of students, the 

inclusion of national and universal values in them, the 

solution of global problems of moral and aesthetic educa-

tion, the formation of a single system of cognitive values. 

And how does mathematics or mathematical educa-

tion affect a person's value orientation, the direction of his 

life? Can a person, in certain situations, give preference to 

similar values over other values? And what is the role of 

mathematics education in the value system of the student 

and the person as a whole?  

The answer depends on what we mean by mathemat-

ical education or what goals it pursues. If the process of 

teaching mathematics is reduced to teaching mathemat-

ics, then mathematics with its formal structure of lan-

guage and abstract figures is far from life and school 

interests (with rare exceptions in each class for individual 

students). Mathematical knowledge also does not lead to 

wisdom and philosophy of life, it even reduces the stu-

dent's vital activity. 

However, if the process of teaching mathematics is 

aimed at implementing education through mathematics, 

then the role of mathematics increases as a means of 

forming cognitive, aesthetic, moral, mental and other 

values. This view of mathematics gives the student the 

opportunity to appreciate the objects studied with the help 

of mathematics, to look at the world in a different way. He 

feels more confident in different real life situations. 

The article deals with the problem of the formation of 

value orientations of students in the process of teaching 

mathematics. The dependence of the problem on various 

types of internal and external factors in the formation of 

value orientations in this process is considered. The prob-

lem of the formation of different levels of value orienta-

tions in the process of teaching mathematics is also con-

sidered. These are the perception, response, or recognition 

of value, the acquisition of value orientations, the organi-

zation of value orientations and the spread of a value 

orientation or a set of orientations towards activity. 

Keywords: process of learning mathematics; value; 

value orientation; level of value orientation. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ  

МАТЕМАТИКИ НА ОСНОВІ СЕРВІСІВ GOOGLE 

Описано способи використання основних ін-
формаційно-комунікаційних технологій, на ос-
нові сервісів Google, у навчанні математики, 
обґрунтовано необхідність використання даних 
технологій на уроках та позашкільній діяльно-
сті з математики.  

Досліджено вплив використання інформа-
ційно-комунікаційних технологій на пізнавальну 
та навчальну діяльність учнів. Подано методи-

чні рекомендації для вчителя щодо застосуван-
ня інформаційно-комуніка-ційних технологій у 
викладанні математики. 

Ключові слова: сайт; інформаційно-

комунікаційні технології (ІКТ); веб-сервіси; хос-

тинг; діаграми; публікації; навчання матема-

тики. 
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Постановка проблеми. Розвиток освіти 

в Україні нині спрямований на необхід-

ність пристосування учнів до умов сучас-

ного цифрового суспільства. Практичний 

напрям математичної освіти значно під-

вищується завдяки впровадженню 

iнформацiйно-комунікацiйних засобів у 

навчання математики. Переплетення ма-

тематики з інформатикою створює нові 

додаткові можливості у викладанні мате-

матики в сучасній школі. 

Аналіз останніх досліджень і публі-

кацій. Різні проблеми ІКТ навчання дослі-

джували К. Баханова, П. Грабовський, 

В. Гузєєва, Т. Добриніна, А. Єршов, О. Ме-

рзликін, О. Пометун, Л. Пироженко, С. Си-

соєва, Н. Суворова, В. Хрипун, Г. Черненко 

та інші. 

Деякі окремі аспекти використання ІКТ 

навчання окремих дисциплін висвітлені у 

працях: Р. Абдулова, Н. Коломієць, І. Ку-

ришевої, О. Склярової, Н. Шолохової, 

М. Юсупової, та інших. До інтерактивного 

навчання математики звертаються у своїх 

працях науковці: І. Акуленко, Л. Ампілого-

ва, І. Лов’янова, Н. Лосєва, І. Маркова, 

Н. Непомняща, А. Панова, В. Прокопенко, 

Г. Скинець, Н. Тарасенкова, С. Федосєєв, 

Н. Харіна та інші. 

Мета статті – обґрунтувати необхід-

ність використання інформаційно-

комунікаційних технологій, зокрема, серві-

сів Google, на уроках математики у школі, 

дослідити вплив інформаційно-

комунікаційних технологій на творчий роз-

виток учнів, увагу та пізнавальну діяль-

ність, розширити творчі та професійні мо-

жливості учителя, визначити методичні 

рекомендації щодо застосування інформа-

ційно-комунікаційних технологій у вивчен-

ні математики. 

Виклад основного матеріалу. Для ус-

пішної участі в сучасному суспільному 

житті особистість повинна володіти пев-

ними прийомами математичної діяльності 

та навичками їх застосувань до 

розв’язування практичних задач.  

Навчання математики полягає у забез-

печенні свідомого і міцного оволодіння си-

стемою математичних знань, навичок і 

умінь. Значні вимоги до володіння матема-

тикою ставлять сучасний ринок праці, 

отримання якісної професійної освіти, 

продовження освіти на наступних етапах. 

Тому одним із головних завдань курсу ма-

тематики є забезпечення умов для досяг-

нення кожним учнем практичної компете-

нтності [1;2]. 

Головними завданнями викладання ма-

тематики в школі є формування в учнів 

наукового світогляду, розуміння ролі мате-

матики у пізнанні дійсності, оволодіння 

учнями математичною мовою, розвитку 

логічного та абстрактного мислення. Для 

реалізації цих завдань потрібна якісна під-

готовка вчителя, правильна організація 

навчального процесу, використання, від-

повідних сучасному суспільству, методів  

[3; 4]. 

Одним із найважливіших засобів реалі-

зації завдань навчання математики є 

встановлення міжпредметних зв’язків ма-

тематики з іншими предметами [2; 3]. Осо-

бливої уваги заслуговує встановлення 

зв’язків між математикою та інформати-

кою – двома освітніми галузями, які є ви-

значальними у підготовці особистості до 

життя у постіндустріальному, інформацій-

ному суспільстві. Широке застосування 

інформаційно-комунікаційних засобів у 

навчанні математики доцільне для прове-

дення математичних експериментів, прак-

тичних занять, інформаційного забезпе-

чення, візуального інтерпретування мате-

матичної діяльності, проведення дослі-

джень [2; 4]. 

Стрімкий розвиток Інтернет-технологій 

створює необхідне підґрунтя до появи но-

вих навчальних сервісів. Мережеві моделі 

навчання розвиваються стрімкими темпа-

ми саме завдяки мережевим технологіям. 

Сервіси Google сьогодні є популярним 

інструментом спілкування, обміну думками 

та отримання інформації. Сервіси Google 

не лише сприяють формуванню умінь пра-

цювати з веб-додатками, а й можливість 

використання даних сервісів в подальшій 

професійній діяльності. 

Використання такого середовища як 

Google значно підвищує інтерес учнів до 

навчання, створює умови для саморозвит-

ку, активізує пізнавальну діяльність, фор-

мує вміння сприймати та обробляти великі 

масиви інформації, розвиває спостережли-

вість, сприяє розвитку перцептивної уваги, 

формує компетентність щодо пошукової та 

науково-дослідної роботи. Використовуючи 

сервіси Google, викладачі та учні отриму-

ють більше інструментів для спільної робо-

ти в навчальному процесі: створення веб-

сайтів, ведення блогів, виконання проектів 

у групах, проведення лекцій та семінарів 

дистанційно тощо [5, c. 21]. 

Виділяють наступні переваги викорис-

тання сервісів Google перед іншими вида-

ми мережевих технологій  
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1. Висока функціональність та надій-

ність, зручний україномовний інтерфейс. 

Способи комунікації та оприлюднення ін-

формації в цьому середовищі доступні для 

опанування більшості користувачів. Цьому 

сприяє як зручність та зрозумілість систе-

ми, так і активний та тривалий досвід її 

використання.  

2. Індивідуальний доступ до ресурсів і 

сервісів, значний обсяг дискового (хмарно-

го) простору, який надається користуваче-

ві.  

3. Можливість формування груп і під-

розділів користувачів. Форуми, опитуван-

ня, голосування, коментарі, підписки, від-

правлення персональних повідомлень за-

безпечують широкі можливості для спільної 

роботи.  

4. Інтеграція з іншими програмними за-

собами навчального закладу, можливість 

використання з мобільних пристроїв.  

5. Щоб використовувати сервіси Google, 

достатньо підключення до Інтернету, брау-

зера та будь-якої вільно розповсюджуваної 

операційної системи або мобільного при-

строю. 

На часі є створення сайту математики у 

школі. Використання такого сайту потріб-

но щоб посилити інтерес учнів до вивчення 

математики, спонукати учнів до самостій-

ної роботи. За допомогою такого сайту у 

вчителя з’являться додаткові можливості 

урізноманітнити способи та методи викла-

дання предмету, проводити додаткові фа-

культативи, конкурси, тести, контрольні та 

самостійні роботи. Математичний сайт – це 

зручний засіб комунікації вчителя з учнями 

в період канікул, карантину, введення дис-

танційного навчання, а також чудовий 

спосіб додаткового зв‘язку учителя з бать-

ками. 

На сайті є можливість розміщувати ого-

лошення стосовно проведення математич-

них заходів, цікаві історії та факти з мате-

матики, створювати різні форми структу-

рованих завдань для всіх класів. Доступ до 

сайту можливий з будь-якого пристрою 

потрібно тільки підключення до Інтернету 

та зареєстрований акаунт (обліковий за-

пис) Google. 

Одним із швидких та зручних засобів 

створення такого сайту є конструктор від 

компанії Google – Google Sites. Google Sites 

використовує для формування контенту 

сторінок сайту, переважно, функціональ-

ність інших веб-сервісів Google: документи, 

таблиці, карти, презентації, діаграми, фо-

рми, публікацію відео з хостингу YouTube, 

а також невелику кількість додаткових 

базових елементів на кшталт роздільника, 

кнопки, зображення і, власне, тексту. Мо-

жна також додати свій HTML-код, що по-

тенційно розширює можливості за рахунок 

інтеграції можливостей веб-сервісів, які не 

мають відношення до екосистеми Google 

[6, c. 223].  

Дизайн сайту в Google Sites налаштову-

ється в меню Додаткові дії – Керування 

сайтом – Оформлення сайту. Для створен-

ня комфортного дизайну в Google Sites є 

спеціальні шаблони, які можна використо-

вувати за призначенням сайту: портфоліо 

учня, робоча сторінка вчителя, сайт для 

довідок, подія. 

Служба Google Sites дає змогу безкошто-

вного створення сатів на безкоштовному 

хостингу. Обмеження на розмір сайту – 100 

МБ. Google Sites зрозумілі для новачків, 

навіть якщо у вас зовсім не має досвіду.  

Приклади розробки сайту подано на ри-

сунках 1–4.  

 

Рис. 1 
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Рис. 2 

 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

Для заповнення сайту також можна 

скористатися розробками компанії Google. 

На свій сайт ви можете звантажити будь 

який текст, таблицю, презентацію або фо-
рму опитування використовуючи Google 

Docs, а також використати велику кіль-

кість гаджетів із iGoogle  

Наприклад використання Google-форм 

дає можливість проводити оцінювання та 

контроль самостійної роботи учнів, ство-

рювати опитування, анкети, тести для дис-
танційної перевірки знань, форми для ре-

єстрації в навчальних та виховних заходах.  

Приклади використання Google-форм 

подані на рисунках 5 і 6. 
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Рис. 5 

 
Рис. 6 

Користувачам Google також доступне 
віртуальне сховище даних Google Drive. Це 

так званий диск на якому можна організу-

вати власний робочий простір. Він дає мо-

жливість організувати спільну роботу, на-

приклад вчителю з учнями, декільком кла-
сам, творчим групам. На диску є можли-

вість створювати спільно доступні папки в 

яких можна зберігати, видаляти, додавати 

різні документи та файли [7, c. 108; 8]. 

Одним із найважливіших сервісів Google 

для навчання є Google Class. Адже саме в 
Google Class є можливість організувати 

звичний навчальний процес, знаходячись в 

будь-якому місці, через інтернет. Викладач 

створює клас по предмету в який додають-

ся учні. В клас можна додавати завдання, 
тематичні обговорення, проводити тесту-

вання, контрольні та самостійні роботи. 

Повідомлення про створені завдання над-

ходять учням на електронну пошту. Вико-

нувати завдання можна як он-лайн в 

Google Docs, так і в оф-лайн режимі, вико-
ристовуючи будь-які зручні для вас про-

грами. 

В панелі вчителя у реальному часі онов-

люється список виконаних робіт, їх можна 

переглянути, перевірити, написати комен-
тар, поставити оцінку. 

Висновки і перспективи подальших 
досліджень. Головні переваги пропонова-
них технологій полягають в тому, що вони 
дозволяють інформатизувати процес на-
вчання математики, більш відповідають 
вимогам сучасної школи в порівнянні з 
класно-урочною моделлю навчання. Вчи-
тель, застосовуючи технології сервісів 
Google, отримує потужний інструмент для 
модернізації процесу освіти і виховання 
учнів на уроках математики. 

Активна робота з використанням ІКТ 
формує в учнів більш високий рівень само-
освітніх навичок і вмінь, аналізу та струк-
турування отриманої інформації. При цьо-
му нові засоби навчання дозволяють орга-
нічно поєднувати інформаційно-
комунікативні, особистісно – орієнтовані 
технології з методами творчої та пошукової 
діяльності. Сьогодні впровадження ком-
п'ютерних технологій у навчальний процес 
є невід'ємною частиною шкільного на-
вчання. Загальновизнано, що використан-
ня комп'ютерних технологій в освіті неми-
нуче, оскільки істотно підвищується ефек-
тивність навчання, якість знань і умінь [9, 
c. 109]. 

Крім того, впровадження засобів інфор-
маційно-комунікаційних технологій у на-

вчанні математики спрямоване на покра-

щення інтенсивності процесу навчання, 
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реалізацію ідей, вдосконалення форм і ме-

тодів організації навчального процесу, що 

забезпечують перехід від механічного за-

своєння математичних знань до оволодіння 

ними, уміннями самостійно набувати но-

вих знань. 
Отже, в цілому, інформаційно-комуні-

каційні технології в навчанні математики, 

зокрема сервіси Google є виключно корис-

ною та плідною навчальною технологією, 

завдяки інтерактивності, гнучкості й інте-

грації різноманітних типів мультимедійної 
навчальної інформації, а також завдяки 

можливості врахування індивідуальних 

особливостей учнів та сприяння підвищен-

ню їх мотивації під час вивчення матема-

тики. Інформаційно-комунікаційні засоби 
навчання є перспективним і високоефек-

тивним інструментом, що дозволяє надава-

ти інформацію у більшому обсязі, ніж тра-

диційні джерела інформації у тій послідов-

ності, що відповідає логіці пізнання. За-

вдяки цій технології можна підняти процес 
навчання математики на якісно новий рі-

вень. 
 

Список бібліографічних посилань 
1. Навчальна програма з математики для учнів 10–11 

класів (початок вивчення на поглибленому рівні з 
8 класу) загальноосвітніх навчальних закладів 
(Профільний рівень) URL: https://mon.gov.ua/sto 
rage/app/media/zagalna%20serednya/programy-
10-11-klas/2018-2019/matematika-profilnij-
rivenfinal.docx (дата звернення: 08.10.2020). 

2. Навчальна програма з математики (Алгебра і по-
чатки аналізу та геометрія) для учнів 10-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів (рівень ста-
ндарту) URL: https://mon.gov.ua/storage/app/medi 
a/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-
2019/matematika.-riven-standartu.docx (дата звер-
нення: 08.10.2020). 

3. Навчальна програма з математики для учнів 10–11 
класів загальноосвітніх навчальних закладів (про-
фільний рівень). URL: https://mon.gov.ua/sto 
rage/app/media/zagalna%20serednya/programy-
10-11-klas/2018-2019/matematika-poglibl-
rivenfinal.docx (дата звернення: 08.10.2020). 

4. Інформатика навчальна програма вибірково-
обов’язкового предмету для учнів 10–11 класів за-
гальноосвітніх навчальних закладів (рівень стан-
дарту) URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media 
/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-
2019/informatika-standart-10-11.docx (дата звер-
нення: 08.10.2020). 

5. Войтович Н.В., Найдьонова А.В. Використання 
хмарних В54 технологій Google та сервісів web 2.0 

в освітньому процесі. Методичні рекомендації. 
Дніпро: Дніпровський центр ПТОТС, 2017. 113 с. 

6. Сойчук Р.В. Інформаційно-комунікаційні техноло-
гії у виховному процесі та сучасне підростаюче 
покоління: погляд на проблему. Інноватика у ви-
хованні, 2016. Вип. 4. С. 220–230. 

7. Сейдаметова З.С., Сейтвелиева С.Н. Облачные 
сервисы в образовании. Информационные техно-
логии в образовании, 2011. № 9. С. 105–111. 

8. Каштан Н.Б. Використання хмарних технологій в 
освітньому процесі сучасного навчального закладу. 
Оновлення змісту, форм та методів навчання і 
виховання в закладах освіти, 2016. Вип. 13(2). С. 
135–137. 

9. Кадемія М.Ю., Шахіна І.Ю. Інформаційно-
комунікаційні технології в навчальному процесі: 
навчальний посібник. Вінниця: Планер, 2011. 220 с. 

References 
1. Syllabus in Mathematics for the pupils of the 10–11th 

grades (the beginning of studying at the advanced 
level since 8th grade) of the general education institu-
tions (Advanced level). Retrieved 08.10.2020, from 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%2
0serednya/programy-10-11-klas/2018-
2019/matematika-profilnij-rivenfinal.docx. 

2. Syllabus in Mathematics (Algebra and Elements of 
Analysis and Geometry) for the pupils of the 10–11th 
grades of the general education institutions (stand-
ard level). Retrieved 08.10.2020, from 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%2
0serednya/programy-10-11-klas/2018-
2019/matematika.-riven-standartu.docx. 

3. Syllabus in Mathematics for the pupils of the 10–11th 
grades of the general education institutions (ad-
vanced level). Retrieved 08.10.2020, from 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%2
0serednya/programy-10-11-klas/2018-
2019/matematika-poglibl-rivenfinal.docx. 

4. Computer Studies, syllabus of the optional-obligatory 
subjects for the pupils of the 10–11th grades of the 
general education institutions (standard level). Re-
trieved 08.10.2020, from https://mon.gov.ua/sto 
rage/app/media/zagalna%20serednya/programy-
10-11-klas/2018-2019/informatika-standart-10-
11.docx. 

5. Voitovych, N.V., Naidonova, A.V. (2017). Usage of 
cloud V54 technologies Google and web 2.0 services 
in educational process. Methodical recom-
?endations. Dnipro: Dnipro centre PTOTS. 113 p. 

6. Soichuk, R.V. (2016). Information-Communication 
Technologies in the upbringing process and present 
coming generation: view on the problem. Innovation 
theory in upbringing, 4, 220–230. 

7. Seidametova, Z.S., Seitvelyeva, S.N. (2011). Cloud 
services in education. Information technologies in 
education, 9, 105―111. 

8. Kashtan, N.B. (2016). Usage of cloud technologies in 
educational process of the modern educational 
establishment. Renovation of the contents, forms and 
methods of teaching and upbringing in educational 
establishments, 13(2), 135–137. 

9. Kademiia, M.Yu., Shakhina, I.Yu. (2011). Informat--
on-communication technologies in the educational 
process: Teaching guide. Vinnytsia: Planer. 220 p. 

 

SERDIUK Zoia, 
Ph.D in Pedagogy, Associate Professor of Mathematics and Methods of Teaching Mathematics Department,  

Bohdan Khmelnytsky National University at Cherkasy  

KOSTRUB Yuliia, 
Second Year Student of Master’s Degree, at the Educational-and-Scientific Institute  

of Informational-and-Educational Technologies, 

Bohdan Khmelnytsky National University at Cherkasy  

USAGE OF INFORMATION-AND-COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN TEACHING MATHEMATICS  
ON THE BASIS OF GOOGLE SERVICES 

Summary. Introduction. The task of every Mathemat-
ics teacher is to get interested the pupils in Mathematics, 
to show its beauty, and to help in liking it. One of the 
means for raising pupils’ motivation and interest in learn-
ing Mathematics as a science is a well-organized teaching 

process, which includes new interesting methods and 
technologies. Nowadays implementation of the computer 
technologies in the teaching process is an inseparable 
part of learning Mathematics. By means of them teachers 
will be able not only to efficiently present educational 
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material, but also to show the pupils various possibilities 
of Mathematics. 

The purpose is to prove the necessity of using infor-
mation-communication technologies (ICT), namely Google 
services at the Mathematics lessons; to discover the influ-
ence of ICT on the pupils’ creative development, their 
attention and cognitive activity; to define the teaching 
recommendations concerning application of ICT in learn-
ing Mathematics. 

Methods. Empirical and theoretical methods were 
used. 

Results. At present the efficiency of ICT usage at the 
Mathematics lessons also depends on using various In-
ternet resources, in particular online services. The devel-
oped mathematical site is an opportunity to involve pupils 
and teachers to interactive cooperation. Under the condi-
tions of the distance learning it is rather useful for raising 
motivation to learning Mathematics and improving the 
conditions of the pupils’ independent studying as well as 
a teacher’s control over this activity. 

Originality. The article deals with the peculiarities of 
ICT usage on the basis of the Google services in teaching 
Mathematics. It discovers the efficiency of ICT usage at 
the Mathematics lessons at school and their influence on 
the pupils’ formation of skills and abilities to correctly use 

Google services while studying Mathematics. The author 
also describes the ways and particular methods for using 
the technologies at the Mathematics lessons. 

Conclusion. In general, information-communication 
technologies in teaching Mathematics, namely Google 
services, are a useful and productive teaching technology 
due to interactivity, flexibility and integration of various 
types of multimedia educational information and also due 
to the possibility to take into account the pupils’ individual 
peculiarities. Usage of ICT while teaching Mathematics 
forms the higher level of the pupils’ self-educational skills 
and abilities, analysis and structuring of the obtained 
information. Meanwhile the new teaching means allow to 
naturally combine the information-communication technol-
ogies and personal-orientation technologies with the 
methods of creative and searching activity. Due to this 
technology it is possible to move the teaching of Mathe-
matics to the higher level. 

Keywords: site; information-communication technolo-
gies (ІCT); web-services; hosting; diagrammes; publica-
tions; teaching Mathematics. 
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СВОЕОБРАЗИЯ В ШКОЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ 

Исследуются особенности анализа рассказов 
И.С. Тургенева при их изучении в общеобразо-
вательной школе. 
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Обширные возможности для формиро-

вания мировоззрения учащихся, высокого 

уровня их культуры и интеллекта предос-

тавляет изучение в школьном курсе лите-

ратуры произведений И.С. Тургенева. Из-

вестный русский общественный деятель 
Анатолий Федорович Кони писал в очерке 

«Памяти Тургенева»: «Тургенев в своих тво-

рениях напоминает мне готический храм, 

глубоко заложенные в землю стены которо-

го стремятся вверх, чаруя взор своими 
цветными лучистыми окнами, изящными 

пролетами и кружевной резьбой и, перехо-

дя в стройные башни, смело поднимаются 

в ясное небо, в небо возвышенных стрем-

лений, благородства мысли и чувства, в 

небо нравственного идеала» [1, с. 125]. При 
помощи этих слов характеризуется необы-

чайная творческая манера великого писа-

теля, заключающаяся в его попытках пос-

тичь суть духовного богатства человека и 

отразить это явление в своих произведе-
ниях. 

В основе произведений Тургенева зало-

жена непоколебимая вера в торжество до-

бра над злом, не смотря на то, что судьбы 

тургеневских персонажей зачастую скла-

дываются драматично. М.Е. Салтыков-

Щедрин, восхищенный романом «Дворянс-

кое гнездо», писал: «Относительно всех 

произведений Тургенева можно сказать, 

что после их прочтения легко дышится, 

легко верится, тепло чувствуется. Явствен-

но ощущаешь поднятие собственного 

нравственного уровня, в связи с чем ты 

мысленно благословляешь и любишь авто-

ра»[2, с. 13]. Именно эти светлые чувства, 

насквозь пронизывающие произведения 

Тургенева, вызывают неподдельные инте-

рес и у современного читателя.  
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