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according to the school curriculum on the principles of availability, prospects, content. 
It discloses the methodics of work with folk and literary compositions contained in 
textbooks on reading.
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Лит. 8.
 
Постановка проблеми. Сьогодні, коли початкова школа реформована й 

перейшла на новий зміст освіти, є потреба в підготовці майбутніх учителів 
до роботи за новими читанками для третього класу. Аналіз анкетування, 
здійсненого у хорі констатувального експерименту, проведеного зі студен-
тами групи ПОА-41 факультету початкової та мистецької освіти Дрогобиць-
кого державного педагогічного університету імені Івана Франка, засвідчив 
брак у студентів системних знань, умінь професійного спрямування. Це 
вимагає цілеспрямованого формування умінь працювати з новими на-
вчальними програмами і підручниками з гуманітарних дисциплін 3 класу. 
Такий стан речей зумовлений спрямованістю освітньо-виховного процесу 
насамперед на передачу знань і нехтування цілеспрямованим формуванням 
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конкретних умінь і навичок. Констатовано, що розв’язанню проблеми може 
слугувати фахова методика або спецкурс «Нові навчальні програми та під-
ручники для початкової школи», що передбачає використання у процесі 
навчання майбутніх вчителів педагогічних технологій, дидактичних засо-
бів, які б допомагали цілеспрямовано розвивати компетентність студентів в 
орієнтуванні програмах і підручниках з літературного читання, у складанні 
конспектів уроків та проведення їх у формі ділової гри на заняттях з цих 
дисциплін. Як бачимо, тема статті є актуальною.

Аналіз досліджень. Питанням підготовки вчителя до роботи в по-
чатковій школі приділяється належна увага (А.Алексюк, Є.Гончаренко, 
М.Євтух, І.Зязюн, В.Сухомлинський та ін.). Зокрема це питання вдоско-
налення технологій навчання майбутніх учителів (В.Бондар, О.Мороз, 
О.Пєхота, О.Савченко та ін.), оптимізації методів і прийомів професійної 
підготовки (М.Поташник, Т.Яценко та ін.), орієнтації студентів вищих 
педагогічних навчальних закладів на творчість (І.Гуткіна, В.Кан-Калик, 
Н.Кичук) процесу розвитку творчого потенціалу студентів під час навчаль-
но-пізнавальної діяльності (С.Гасанов, П., В.Лисовська, О.Приходько та 
ін.), формування готовності майбутнього вчителя до педагогічної творчості 
(Н.Брутусова, З.Левчук, А.Линенко). Серед методистів можна назвати ро-
боти Л.Варзацької, А.Зимульдінової, М.Проць [2], О.Савченко [5; 6; 7] та ін. 

Однак проблема підготовки студентів за новими програмами та підруч-
никами з читання для учнів третього класу розроблена науковцями-мето-
дистами недостатньо і тому є актуальною. 

Мета статті. Висвітлити підготовку майбутніх учителів до роботи за 
новими літературними читанками для третього класу. Для цього проана-
лізувати літературні читанки різних авторів, зробити висновки й узагаль-
нення. 

Виклад основного матеріалу. «Читання – це віконце у світ, який пізнає й 
оцінює дитина, починаючи читати», – зазначав В.О. Сухомлинський [8, 267]. 

Сьогодні вироблено різні підходи до читання в початкових класах, однак 
розкриємо провідні ідеї нових читанок з літературного читання для учнів 
третього класу, які вже третій рік вчаться за новою програмою відповідно 
до Державного стандарту загальної початкової освіти [1, 1-18 ]. Підручник 
«Літературне читання. Українська мова. З клас» (авт. О. Савченко) відпо-
відає програмі з літературного читання для 3 класу. Однак він особливий 
за змістом, структурою та оформленням. Проаналізуємо його детальніше 
[5].  У ньому основна увага спрямована на формування самостійності учнів 
під час роботи з художніми творами, навичок усвідомленості та швидкості 
читання вголос і мовчки. Воно визначається орієнтовно співвідношенням 
50% і 50% [ 6, 10-11]. 
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Відповідно до програми є змістова лінія «Коло читання», у  якій оди-
надцять розділів: «Цікава книга природи», «Від слова до книги», «Із дже-
рел народної творчості», «Літературні казки і п’єса-казка», «Зачарувала все 
весна», «Байки Леоніда Глібова», «Шевченкове слово», «Українські пись-
менники про світ природи і дитинства», «Із скарбниці казкарів світу», «Про 
винаходи і винахідників», «Візьму перо і спробую» [3, 123]. Коло читання 
розширено новими жанрами: байкою, п’єсою, п’єсою-казкою, легендою. 
Запропоновано сюжетні схеми для переказу змісту казок, доповнення їх-
нього початку чи розвитку подій. Цей прийом допомагає включити дітей 
у творче читання казок, поданих скорочено, зацікавлює їх до читання в по-
вному обсязі. Схеми розміщено на форзацах. Завдання до текстів орієнту-
ють на роботу учнів як під керівництвом учителя, так і самостійно. 

Зміст підручника має зацікавити учнів, тому що  дібрано твори з но-
вітньої дитячої літератури відомих авторів. Діти читатимуть твори 
Т.Шевченка, Лесі Українки, Л.Костенко, В.Сухомлинського, О.Донченка, 
А.Коваль, В.Дацкевича, А.Лотоцького, О.Буценя, Н.Забіли тощо. У струк-
туру підручника закладено рубрики: «Зміст навчального матеріалу» та 
«Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів» [5, 34; 45; 
65; 83; 110; 128].  Зміст і структура підручника повинні забезпечити форму-
вання читацької компетентності, якою  діти оволодівають, читаючи різні за 
жанром і обсягом твори, виконуючи цікаві розвивальні завдання. 

У підручнику вміщено  ілюстровану заставку у вигляді розгорнутої 
книги; звернення-настанова до учнів щодо опрацювання тієї чи іншої теми 
розділу.

Структурно підручник складається з розділів, основних текстів (творів 
різних жанрів); позатекстових компонентів; супровідного ілюстративного 
матеріалу. Важливим є блок самоконтролю «Перевір свої досягнення» [5, 
45;92; 140;171]. 

 У підручнику передбачено реалізацію розвивальної функції дитячого 
читання. Тому відібраний зміст виховує інтерес і повагу до рідної мови, 
привертає увагу до її багатства, милозвучності, розкриває засобами ху-
дожньо-пізнавального аналізу текстів глибинні образи української історії, 
культури, обрядовості. Наприклад, твори розділу «Сторінки історії», «Як 
не любить той край» [5]. 

Підручник містить словник наголосів і незрозумілих слів, наявних у 
текстах, що привчає учнів працювати з довідковою літературою. Також 
уміщено матеріал для повторення вивченого.

Отже, майбутні вчителі усвідомлюють, що зміст підручників «Літера-
турне читання» спрямований на досягнення мети, розв’язання завдань, ви-
значених у програмі; моделює систему навчання учнів читати і повноцінно 
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сприймати художній твір як мистецтво слова, вимагає спостережливості, 
творчої уяви, почуття поетичного слова, здатності сприймати звукові та 
словесні образи, емоційно реагувати на художній образ [5]. 

Як зазначають методисти, ілюстративний матеріал підручника 
багатофункціо нальний: репродукції картин відомих художників, зміст яких 
співзвучний художнім творам, спрямовані на збагачення уявлення учнів про 
створення та взаємодоповнення художнього образу засобами літератури й 
живопису, розвиток мовлення, умінь визначати настрій поета та худож ника, 
творів мистецтва загалом [2; 7]. 

У підручнику є методичний апарат, працюючи з яким учень може реа-
лізувати ідеї компетентнісного підходу. Наприклад, із метою формування 
в учнів уміння вчитися їм пропонуються завдання на порівняння текстів, 
учинків дійових осіб, постановку завдань до прочитаного, доведення, ви-
значення головної думки. Аналіз методичного апарату показав, що він вмі-
щує: запитання і завдання до читання, у процесі читання та після читання 
твору[ 5, 23; 34; 46; 67; 78; 97; 112; 128; 143].

Отже, підручник «Літературне читання» авт. О. Савченко цікавий за 
змістом, доступний за структурою та оформленням. 

Альтернативний підручник «Літературне читання» авт. В.О. Науменко 
порівняно з підручником О. Савченко структурно має тільки два розділи: 
«З народного джерела» та «З літературної скарбниці», зміст яких формує 
у третьокласників читацьку компетентність [4, 12; 64]. Однак у цих роз-
ділах є багато підрозділів. Серед них «Світ поезії», що складається з двох 
частин:«Поетична майстерня» і «Поетична збірка». Він починається вступ-
ною інформаційною статтею, основне призначення якої полягає у тому, щоб 
викликати в дітей бажання читати поезію, усвідомлювати її; уточнити ро-
зуміння учнями значення термінів: «лірика», «пейзаж», «пейзажна лірика». 
Однак, як нам видається, ці поняття вводити в словниковий запас ще зарано, 
оскільки в третьому класі навчаються 8-річні діти, і для них це недоступно. 

Як зазначає автор, концептуально зміст «Поетичної майстерні» виконує 
завдання підготовки учнів до читання і розуміння поезії [4, 87].

У третьому класі стоїть завдання ширше: навчити учнів аналізувати по-
езію, а для цього-треба знайти «ключ», який подає поет у творі для розумін-
ня читачем його почуттів і ду мок. Для цього дібрана одна група творів, у 
яких змальо ваний вечір (він особливий у кожного поета), над кожним тво-
ром записано слово – літературознавче поняття.

Друга група віршів представлена поезіями, в яких пе редано почуття: 
«замилування красою природи», «тривога», «замилування переплітається 
зі смутком», «спо кій», «захоплення», що на нашу думку є складним для 
розуміння дітей цього віку.
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Науковці-методисти зазначають (і ми в цьому переконані) що не всі 
твори, які є в «Літературній читанці», доступні для 8-річних дітей [2; 6;7]. 
Багато з них є перекладеними з російської мови. Наприклад, «Казка про ри-
бака і рибку» О. Пушкіна, «Коник-Горбоконик» П. Єршова та інші. На наш 
погляд, у них недосконалий переклад, трапляються слова, які викликають 
подив та нерозуміння учнями їхнього значення. Наприклад, каптур, бороз-
на, косовиця, копа (одиниця лічби, що дорівнює 60), хорт, свита, ущухла, 
провалля, омар, щогла та інші. 

Потрібно зазначити, що окремі з поданих творів є складними за зміс-
том: «Казка про старого гнома» (43); «Як зажурився веселий казкар»; «Пре-
людія весни» (с.143); «Лелеки» (с.149).

До складних за змістом належать і віршовані твори: «Вечір гномів» 
(с. 42), «Казка про Оха-чудодія» (с. 71); «Лада прекрасна» (81); «Пасте-
лі» (с.101) «Тюхтій і Торохтій» (с.121); «Курличуть хмари, тьохкає вода» 
(с.125); «Грім» (с.127) тощо. 

Оформлення цієї літературної читанки не цілком доречне: багато неви-
разних малюнків (с. 12; 19; 22; 37; 45; 81; 92; 101; 115; 122; 162; 172).

Отже, «Літературна читанка» (авт. В.О. Науменко), хоча й відповідає 
новій навчальній програмі, однак добір текстів одноманітний, мало опові-
дань, відсутні уривки з повістей. 

Для формування умінь і навичок майбутніх учителів сприймати, розумі-
ти й оцінювати нові літературні читанки, ми вважаємо за доцільне викорис-
тання прийому рефлексії, сутність якого – в оволодінні умінням оцінювати 
зміст, структуру та оформлення програми та підручників, визначати свої 
позиції та позиції партнерів по групі. Студенти набувають вміння глибо-
кої рефлексії, смислової й оцінної інтерпретації програмового матеріалу з 
української мови для 3 класу.

Уважаємо, що для формування у студентів уміння аналізувати літера-
турні читанки потрібно застосовувати групу методів активного навчання 
(групова робота, інтерактивні вправи, ігрові методи, інсценізація, драма-
тизація тощо), що мають доповнюватися традиційними методами ( лекція, 
вправи, робота з підручником тощо). Наприклад, групова дискусія у тренін-
гу є способом активізації групової роботи, аналізу та корекції необхідних 
поведінкових проявів літературних героїв. Але групова дискусія є також 
самостійною педагогічною технологією і характеризується як метод тра-
диційного навчання, наприклад, під час проведення змістового аналізу про-
читаних творів. Ігрові методи, включені в тренінг, є цікавими і доступними 
для третьокласників. 

Висновки. Отже, підготовка майбутніх учителів до роботи з новими 
літературними читанками передбачає ознайомлення їхнім змістом, форму-
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вання в них уміння аналізувати його, добирати методи і форми роботи над 
художніми текстами в третьому класі початкової школи.
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