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СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ДО ПРОВЕДЕННЯ 

УРОКІВ ЧИТАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 
Гуманістично-демократична орієнтація сучасного освітянського 

процесу здетермінувала увагу і до проблеми підготовки кваліфікованих 
фахівців різних галузей знань у вищій школі, зокрема, і в системі підготов-
ки вчителя початкової ланки освіти. Адже саме в початковій школі, під-
креслюється в Державній національній програмі «Освіта» (Україна 
ХХІ ст.), витоки становлення креативно-мовної та інтерсоціальної гуманіс-
тичної особистості. Цій меті підпорядкована і Концепція безперервної лі-
тературної освіти, одним із завданням якої є залучення молодших школя-
рів до мистецтва читання, ознайомлення з вершинними творами націона-
льної та світової літератури, формування високих духовних ідеалів, есте-
тичних і літературознавчих знань. На виконання цих завдань і спрямова-
ний сучасний урок читання в початковій школі, базис якого – сприймання 
текстів художніх творів різних за жанром, обсягом, складністю як актив-
ний інтелектуально-естетичний процес. Даний освітньо-виховний концепт 
сучасного уроку читання потребує підготовки вчителя до проведення в по-
чатковій школі як високопрофесійної, творчої особистості, яка володіє ін-
новаційними педагогічними технологіями, орієнтується в новітніх методи-
чних процесах формування читацької культури молодших школярів, зок-
рема, вироблення умінь і навичок аналізу творів різних жанрів, представ-
лених у сучасних підручниках із читання у молодшій школі: оповідання, 
казок, віршів, байок, міфів, легенд, переказів, малих фольклорних жанрів 
тощо. 

Аналіз науково-методичної літератури свідчить, що методичні заса-
ди підготовки до уроку читання в аспекті вивчення творів різних жанрів у 
вузі не є інноваційною методичною технологією. Вона вагомо представле-
на у вузівському підручнику «Методика викладання української мови» під 
редакцією С. Дорошенка, у методичних дослідженнях М. Вашуленка, 
Н. Скрипченка, Н. Волошиної. Семантичне поле наукового доробку даних 
науковців-методистів з проблеми вивчення творів різних жанрів атрибуту-
ється змістовими лініями програм із читання для молодших школярів кінця 
ХХ ст. поч. ХХІ ст. – вивчення оповідань, байки, ліричних творів, казки, 
переказів тощо. 

Сучасний жанрово-літературний масив початкової ланки освіти зна-
чно розширений і включає найрізноманітніші художні форми: п’єси-казки, 
вірші-діалоги, міфи, легенди, перекази, повісті-казки, вірші-загадки, тощо. 
Методичним забезпеченням уже їх вивчення з обов’язковим зверненням у 
цьому процесі до теоретично-жанрового літературознавчого фактажу слу-
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гують новітні праці сучасних дослідників О. Савченко, В. Науменко, 
Г. Коваль, Л. Іванова, Т. Суржук, О. Джежелей, М. Наумчук, М. Явоненко 
та інші. 

Інноваційні методичні технології вивчення творів різних жанрів ха-
рактеризуються значними і якісними, і кількісними параметрами. Даний 
аспект є свідченням того, що стан активного наукового пошуку сучасної 
методичної проблеми став і періодом нагромадження матеріалів даного 
процесу. Звідси, актуальним, педагогічно-значимим і вагомим є процес те-
оретичного узагальнення і систематизації методично-комплексних засад (і 
традиційних, і новітніх) підготовки майбутніх фахівців до уроків читання з 
метою вивчення художніх творів різних жанрів і експериментального до-
ведення важливості літературно-теоретичного концепту даного процесу – 
високого рівня теоретичних знань про жанрові особливості літературних 
текстів майбутніх вчителів початкової школи. 

Мета даної статті полягає у висвітленні психолого-педагогічних пе-
редумов підготовки майбутніх фахівців до проведення уроків читання у 
молодшій школі. 

Процес підготовки майбутнього фахівця до уроків читання в почат-
ковій ланці освіти має чіткий сенсовий генезис – усвідомлення розуміння 
його мети, завдань і змістово-структурних особливостей. Майбутній вчи-
тель у процесі підготовки до уроків читання на факультеті дошкільної та 
початкової освіти повинен усвідомлювати, що художньо-естетичне вихо-
вання молодших школярів, за твердим переконанням сучасної педагогічної 
науки, повинно йти від наївно-безпосереднього ігрового сприймання літе-
ратури до усвідомленого відчуття її як виду мистецтва, який твориться об-
разно-емоційним словом. 

Словесне мистецтво дає молодшому школяреві інтелектуально-
емоційну насолоду, пов’язану не лише зі сферою почуттів як таких, але й з 
усім, що ми відносимо до сфери розуму, інтелектуально-пізнавального чи 
естетичного світу людини. Базис цього процесу в початковій ланці освіти – 
це урок читання. Сучасна педагогічна наука обізнана з тим, що читання є 
особливим навчальним предметом, бо одночасно слугує незамінним засо-
бом опанування школярами інших предметів та формою пізнання навко-
лишньої дійсності. Уперше проблему студентського віку як окремої соціа-
льно-психологічної вікової категорії почали розглядати в психологічній 
школі Б. Ананьєва. Також ця проблема висвітлювалася у працях І. Зимньої, 
О. Скрипченко, Л. Столяренка, О. Степанової, В. Якуніна та ін. Студент 
характеризується як особливий суб’єкт навчальної діяльності з психологі-
чного й соціально – педагогічного поглядів. «Студентство – це особлива 
специфічна соціальна категорія, спільність людей, організаційно 
об’єднаних інститутом вищої освіти» [5, c. 183]. 

У студентському віці відбуваються як об’єктивні, так і суб’єктивні 
зміни в системі якостей особистості. Саме в цей період життя людина ви-
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являє найбільш високі показники розумового розвитку. Для студентства 
характерним є структура інтелекту, удосконалення процесів пам’яті, мис-
лення, уваги, формування власного способу життя, вибір і отримання про-
фесії, засвоєння професійних і соціальних ролей. У систему суб’єктивних 
якостей особистості включаються життєві плани людини, її мотиви й цілі 
діяльності. 

Основним видом діяльності в студентському віці є навчання. Навча-
льна діяльність більшістю психологів визначається як діяльність що, «по-
лягає у відтворенні» засвоєних особистістю «взаємопов’язаних форм тео-
ретичної свідомості людей» [3, с. 214]. Безпосередньою метою навчальної 
діяльності студентів у вищому закладі освіти є набуття професійно зорієн-
тованих знань, умінь і навичок, оволодіння системою фахових понять і те-
рмінів, підготовка до виконання певних функцій у професійній діяльності. 
Рівень уявлень студента про професію, як зазначає І. Зимня, безпосередньо 
співвідноситься з рівнем його ставлення до навчання; чим менше студент 
знає про професію, тим менш позитивним є ставлення до навчання [5, с. 35]. 

Отже, в оволодінні студентами професійними знаннями із жанрово-
теоретичного фактажу велику роль відіграє ступінь розуміння ними спе-
цифіки обраної професії, її соціальної ролі й призначення. Цьому розумін-
ню сприяє моделювання професійних ситуацій на заняттях (у формі діло-
вої гри), спостереження й аналіз уроків читання, проходження різних видів 
педагогічної практики в школі тощо. 

Центральним поняттям, що характеризує навчальну діяльність сту-
дентів, є процес засвоєння. В загальному вигляді засвоєння визначається як 
процес сприйняття, смислової обробки, збереження знань, вироблення 
умінь і навичок. Розкриваючи природу процесу засвоєння знань, психоло-
ги довели, що між засвоєнням і навчанням не існує однозначного зв’язку 
(Л. Виготський, Н. Менчинська). Зміст та узагальненість знань, методична 
майстерність викладача по-різному впливають на рівень, темп і характер 
засвоєння тим чи іншим студентом (Д. Ельконін). У свою чергу, засвоєння 
визначається низкою індивідуальних особливостей студента, зокрема таких, 
як сформованість певних навчальних умінь, загальний рівень його інтелек-
туального й психічного розвитку. Через те поняття засвоєння розглядається 
нами в тісному зв’язку з розумовим, тобто інтелектуальним розвитком. 

Особистість студента ідентифікується як активний суб’єкт педагогі-
чної взаємодії, що самостійно організовує свою пізнавальну діяльність. 
Йому властива специфічна спрямованість пізнавальної й комунікативної 
активності на розв’язання конкретних професійних знань. Тому важливу 
роль у навчальній діяльності студента відіграють мотиви. Розкриття їх має 
вирішальне значення, оскільки мотивація розглядається не лише як умова 
ефективного навчання, а й як важливий чинник розвитку особистості май-
бутнього фахівця. Дослідженням мотивації навчальної діяльності займали-
ся Б. Ананьєв, Т. Зайцева, І. Зимня, Н. Кузьміна, П. Симонов та ін. 
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«Мотив – спонукальна причина дій і вчинків людини» [2, с. 217], 
тобто те, що визначає, стимулює, спонукає людину до виконання дій, що є 
складовою частиною певної діяльності. Найбільш продуктивними у навча-
льній діяльності студентів є внутрішні пізнавальні мотиви, оскільки вони 
ґрунтуються на зацікавленості, на тому, що є важливим і необхідним для 
людини. Завдання викладача полягає у тому, щоб розвивати внутрішні мо-
тиви пізнавальної діяльності студентів. Інтелектуально-пізнавальні мотиви 
дуже важливі у навчанні. Вони створюються людиною як прагнення до 
знань, потребують розширення, систематизації знань. Саме ця група моти-
вів спонукає до настійливої праці над засвоєнням професійних знань, у то-
му числі й оволодінням методикою вивчення творів різних жанрів на уро-
ках читання. 

Серед внутрішніх мотивів найбільший вплив на ефективність навча-
льної діяльності студента мають потреба в досягненні мети (прагнення до 
пізнання світу, нового, інтерес до знань) та професійно-ціннісний (форму-
вання професійної компетентності, підготовка до майбутньої фахової дія-
льності). 

Поряд із основними, внутрішніми, мотивами виступають і зовнішні: 
мотив самоідентифікації, виконання обов’язків, авторитету, незалежності, 
матеріальний та соціальний мотиви та ін. 

Отже, основними мотивами засвоєння методичної професіограми 
майбутнього фахівця студентами факультетує професійно-ціннісний, дося-
гнення мети та пізнавальний мотив. 

Згідно із дослідженнями І. Зайцевої, можна виділити такі типи фор-
мування пізнавальних інтересів студентів [4, с. 29–30]. 

Етап уваги. Характеризується приверненням уваги студентів до про-
блеми. Наприклад, під час лекції з теми «Методи, прийоми і засоби на-
вчання читання у початковій школі» викладач починає виклад з того, що 
говорить про відсутність одностайного розуміння вченими поняття «метод 
навчання» і «прийом навчання», не розкриваючи причини цього. 

Етап зацікавленості та сформованості інтересу. Далі викладач ста-
вить питання «Пригадайте з курсу педагогіки, що називається методом на-
вчання? Які методи ви знаєте?» Таким чином, при створенні проблемної 
ситуації викладач, активізує опорні знання з педагогіки, оскільки з термі-
ном «метод навчання» студенти знайомляться вперше під час опрацювання 
курсу дидактики. 

Виникнення гіпотези. На цьому етапі з’ясовується, який зміст вкла-
дається в аналізоване поняття «метод навчання читання», які складові час-
тини його можна виділити, чим відрізняється воно від відповідного педа-
гогічного поняття. 

Перевірка гіпотези і формулювання суджень. Викладач пропонує 
проаналізувати визначення відомих методистів і порівняти з ними власну 
дефініцію, зробити узагальнення. 
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Дотримання саме такої послідовності дій викладача і студентів під 
час розв’язання фахових проблемних завдань і ситуацій забезпечить розви-
ток продуктивної мотивації майбутніх учителів початкових класів до про-
фесійного засвоєння методичної термінології, навчить їх аналізувати про-
блеми, самостійно шукати шляхи розв’язання. 

Під час навчання у вищій школі за наявності сприятливих умов від-
бувається розвиток усіх рівнів психіки студента, що визначають спрямова-
ність розуму людини, а тому і професійну спрямованість особистості. Для 
успішного навчання є досить високий рівень загального інтелектуального 
розвитку. Урахування цих особливостей має бути покладено в основу фор-
мування методичної професіограми майбутніх учителів початкової школи. 

Складовими інтелектуальної діяльності студента є сприймання, зосе-
редженість, пам’ять, мислення, мовлення, увага, що пов’язані між собою та 
базуються на розвиткові певних психічних можливостей студента. 

Формування методичної майстерності студентів та процес засвоєння 
жанрово-теоретичних знань значною мірою залежить від рівня розвитку 
уваги. Увага виявляється у спрямованості та зосередженості на певний 
об’єкт. Спрямованість думки простежуються в тому, що певний об’єкт 
привертає слух, зір, думку, а інші залишаються поза нею. Як вважає 
П. Гальперін [1, с. 107], увага – ідеальна, скорочена, й автоматизована дія 
контролю, і це створює можливість і необхідність цілеспрямованого її фо-
рмування як функції психологічного контролю у зв’язку з іншими психіч-
ними процесами – відчуттям, сприйняттям, розумінням, мисленням, 
пам’яттю. 

Важливу роль у засвоєнні студентами жанрово-теоретичних понять 
відіграє пам’ять. У психології розрізняють короткотривалу та довготрива-
лу пам’ять. Саме за допомогою довготривалої пам’яті легше зрозуміти фо-
рмування знань людини. Тому для засвоєння методично-жанрового факта-
жу велике значення має рівень розвитку цього виду пам’яті, тому що він 
зумовлює запам’ятовування професійних методичних засобів і подальше їх 
застосування у педагогічно-методичному спілкуванні. Для пам’яті також 
властиві такі процеси, як запам’ятовування, зберігання, відтворення, забу-
вання. 

Пригадування та відтворення методично-теоретичних знань – це 
процес відбору із цілих комплексів асоціативних зв’язків, тому вони зале-
жать від таких чинників: 

• приналежності теоретичного поняття до певної наукової групи 
(загально дидактичної, жанрознавчої); 

• змісту теоретичного поняття, його зв’язку у контексті; 
• наявності асоціативних зв’язків теоретичного поняття із іншими 

поняттями; 
• частоти використання теоретично-наукових понять у мовленні 

студента. 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 34, 2010 

 66 

Аналіз літератури з психології та педагогіки вищої школи дозволили 
визначити соціально-психологічні чинники професійного засвоєння студе-
нтами педагогічних факультетів методично-жанрових знань, у яких пер-
шорядну роль відіграє система взаємодії «студент – викладач», ступінь 
психологічного розвитку особистості студента, його інтелектуальних здіб-
ностей. 

Рівень володіння даними знаннями – запорука й умова формування 
професійної компетенції майбутніх вчителів початкової школи, їх реаліза-
ція в суспільстві як особистостей та фахівців. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Гальперин И.Р. Текст как обьект лингвистического исследования. – 
М.: Наука, 1981. – 139 с. 

2. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. 
– 347 с. 

3. Горелов И., Седов К. Основи психолингвистики. – М.: Лабиринт, 2004. 
– 316 с. 

4. Зайцева І. Мотивація учіння студентів. – К.: Ірпінь, 2000. – 191 с. 
5. Зимняя И. Лингвопсихология речевой деятельности. – М.: Педагогика, 

2001. – 432 с. 
 


