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би радянську практику об’єднання колгоспів. Справа не в кількості, а в 

якості університетів. Позбавлено сенсу взагалі говорити про потрібну 

кількістю університетів, до певної міри таке обговорення є безглуздим. 

2. Не слід ганятися за місцями в міжнародних університетських 

рейтингах, бо така гонитва за сьогоднішніх умов швидше піде на шкоду 

справі. 

3. Не потрібно перекладати відповідальність на зовнішніх суб’єктів. 

Реформа сфери вищої освіти та закладання передумов для становлення в 

ній університетів лежить майже цілком у сфері нашої внутрішньої 

відповідальності. Без виконання домашньої роботи годі сподіватися на 

можливість плідної співпраці в рамках загальноєвропейських інституцій та 

систем. 

4. Потрібно наважитися на кардинальні реформи у сфері вищої 

освіти. Чинний Закон «Про вищу освіту» потребує радикального 

доопрацювання, зокрема таке доопрацювання має стосуватися прав вищих 

навчальних закладів [1].  

Таким чином, вважаємо, що такі креативні ідеї для розвитку та 

удосконалення якості освітнього процесу, поліпшення умов праці і 

навчання забезпечать лідерство та покращать життя студентів в 

університеті. 
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Формування у школярів здатності не лише читати, переказувати, а й 

розуміти прочитане, самостійно пояснювати свої враження від твору, 
розкривати авторські думки й почуття, втілені в образній системі 
художнього тексту, адекватно оцінювати явище мистецтва і, зрештою, 
засвоювати його духовний потенціал завжди було в полі методичних 
пріоритетів. Тому метою параграфу є дослідження розвитку методичної 
думки про формування учнівських умінь аналізувати художній твір, 
з’ясування сучасного стану означеного питання з метою подальшого його 
розв’язання. 

Уперше літературні вміння як такі визначили Н. Мещерякова і 
Л. Гришина [2], давши їм таку класифікацію: 

 уміння відтворювати в уяві картини, зображені письменником; 
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 уміння сприймати почуття і переживання героїв; 

 уміння бачити авторську позицію щодо зображуваного в усіх 
частинах тексту; 

 уміння осмислювати логіко-поняттєвий бік твору в єдності його 
компонентів.  

У цій класифікації передбачена єдність емоційно-логічної роботи 
читачів, проте недооцінюється власне художній аспект літературного 
твору, бо не вказано вміння помічати й оцінювати художні вартості твору 
й виконавську майстерність його автора.  

Цінним є те, що для формування кожного виду читацьких умінь 
методисти пропонують відповідні системи вправ. Це приводить до думки 
про типологію як умінь, так і вправ, спрямованих на їх вироблення. 

Значний внесок у розв’язання проблеми формування читацьких 
умінь зробили вітчизняні методисти під науковим керівництвом професора 
Н. Волошиної. О. Бандура і Н. Волошина визначили завдання аналізу 
художнього твору, що є першою фазою формування будь-яких умінь і 
навичок (за Г. Костюком), до основнихшляхів аналізу запропонували певні 
алгоритми його проведення, що в основі розвивального навчання, бо є, по 
суті, рекомендаціями для проходження «зони найближчого розвитку» 
кожним учнем, хто працюватиме над твором за порадами методистів [3]. 

Формування вмінь методисти трактують як процес оволодіння 
готовими способами практичних дій і визначають умови його практичної 
реалізації, як от: «опора на вміння, набуті школярами в попередніх класах і 
курсах суміжних предметів; знання структури кожного вміння, свідома 
настанова на оволодіння ними; цілеспрямованість і системність у 
роботі» [1]. 

Системний підхід до розв’язання проблеми формування в учнів 
умінь аналізувати художні твори пропонує А. Ситченко. На основі 
стадійного характеру художнього сприймання та аспектних проблем 
вивчення твору і з урахуванням стандартизованих вимог до літературного 
розвитку читачів-учнів методист визначає 5 основних типів умінь 
аналізувати літературно-художній твір у загальноосвітній школі.  

До першого типу вмінь учений відносить уміння близько до тексту 
відтворювати в уяві художні картини, зображені письменником; 
переказувати прочитане, передаючи авторське й власне ставлення до 
зображеного. 

Другий тип умінь передбачає визначення у творі його основних 
частин, бачення їхніх меж та встановлення часових зв’язків між ними.  

Третій тип умінь стосується висвітлення в тексті окремих образних 
елементів, розкриття в них авторських прийомів творення; уміння 
характеризувати й оцінювати зміст і значення основних образних 
компонентів твору, пояснювати зображувально-виражальні засоби мови в 
них та авторське ставлення до зображеного.  
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До четвертого типу вмінь належать причиново-наслідкові зв’язки 
між образними компонентами тексту, внутріконтекстні образні та 
поняттєві узагальнення; вміння висловлювати своє ставлення до 
прочитаного. 

П’ятий тип умінь означає здатність самостійно інтерпретувати зміст 
і значення художнього твору в цілому; встановлювати типологічні зв’язки 
між образами й творами різних письменників та інших видів мистецтва, 
помічати пізнавані факти в нових проявах дійсності; складати власні твори 
за мотивами прочитаного. Цей тип умінь знаменує вихід читачів за рамки 
виучуваного твору й передбачає наслідок впливу його потенціалу на 
характер сприймача [4, с. 142–143].  

Кожен із типів умінь має вмотивовану структуру, ускладнювальну 
від класу до класу, що дає змогу вибудовувати cистему навчальних 
завдань, яка теж відповідно ускланюється. Завдання структуруються не 
лише за змістом і способами виконання, а й формою реалізації: 
матеріальною, матеріалізованою й мовленнєвою, що поступово приводить 
учнів до інтеріоризації засвоюваних знань і вмінь [86, с. 142–143]. 

 

Список використаних джерел 
1. Волошина Г. П. Особливості уроків читання та літературознавча 

пропедевтика у початковій школі: посіб. для студентів та учителів 
почат. кл. / Г. П. Волошина. – Умань, 2011. – 126 с. 

2. Мещерякова Н., Гришина Л. О. Пути формирования специальных 
читательских умений на уроках литературы (к итогам дискуссии) / 
Н. Мещерякова, Л. Гришина // Литература в школе. – 1978. – № 1. – 
С. 43–51. 

3. Наукові основи методики літератури: навчально-методичний посібник / 
за ред. доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента 
АПН України Н. Й. Волошиної. – К. : Ленвіт, 2002. – 344 с. 

4. Ситченко А. Навчально-технологічна концепція літературного аналізу : 
монографія / А. Ситченко. – К.: Ленвіт, 2004. – 304 с. 

 
 

Шпильова Марина 

 

ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Перехід до ринкових відносин вимагає вміння практично 

застосовувати економічні знання, використовувати їх у процесі будь-якого 

способу організації виробництва – від державного підприємства до 

приватного бізнесу. Для підготовки до економічної діяльності потрібно 

навчити людину перш за все вірити в себе та свої сили, яка допоможе 


