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Інформативно й мистецьки якісна професійна підготовка вчителя початкової школи – 

над-завдання, розв’язанням якого нині займається чимало теоретиків і практиків психолого-

педагогічної парадигми гуманітарного знання. Розглядаючи структуру і зміст початкової 

освіти (Н. Бібік, О. Савченко, Л. Хомич), дослідники підкреслюють важливість формування 

творчої особистості вчителя (Н. Кічук, С. Сисоєва) засобами художності – словом, звуком, 

кольором, естетичним почуттям (І. Зязюн, Л. Масол, О. Отич, Г. Петрова, О. Рудницька, Г. 

Фешина, Л. Хомич, О. Шевнюк). Наукові праці відомих авторів розкривають 

фундаментальні засади професійного (само)розвитку майбутнього педагога, його фахового 

становлення (А. Алексюк, Г. Балл, І. Бех, Г. Васянович, П. Воловик, О. Горська, С. Коновець, 

С. Максименко, В. Моргун, Л. Онищук, В. Панок, В. Рибалка, Б. Теплов). Тому проблема 

мистецького впливу слова/словом на процес фахового зростання педагога – справді 

актуалізується у сучасному полікультурному просторі професійної освітньої компетентності 

у системі міждисциплінарних зв’язків.  

Гармонійна особистість вчителя початкової школи залежить не лише від базових 

знань з дидактики, набутих під час спецпідготовки, а й від уміння самостійно мислити, 

займаючись безперервною самоосвітою, від внутрішньої потреби у мистецькому пізнанні, 

яка може-і-має видозмінитись у власну культуротворчість вчителя – за С. Сисоєвою 

«педагогічну творчість», – яка надихатиме його вихованців. Відтак, фаховість вчителя 

початкової школи визначається через художньо-педагогічну підготовку – «важливий 

механізм культурної спадкоємності, форма збереження і розвитку культурного надбання 

нації і всього людства, фактор життєздатності молодого покоління, яке завтра визначатиме 

долю України» [4, с. 76]. Художня література для вчителя початкової школи – джерело 

етико-естетичних орієнтирів, шлях збагачення важливими виховними ідеями. Позаяк книга 

упродовж століть є вірним інструментом реалізації інформаційного «донорства», а художнє 

слово – сполучником між внутрішнім світом думок особистості і зовнішнім Всесвітом буття 

цих думок, трансформованих в ідеї, що здатні матеріалізуватися. Однак, зважаючи на те, що 

у початкові школі спостерігаємо зниження читацької активності учнів, послаблення інтересу 

до читання, навіть кризу дитячого читання у період глобальної комп’ютеризації, варто 

активізувати розвиток літературної компетенції передусім вчителя. Педагог має пам’ятати, 

що існує «безпосередня залежність якості дитячого читання від підготовки учнів до 

читацької діяльності, яка забезпечується швидким і точним орієнтуванням у доступному колі 



читання […] основним завданням учителя є формування правильної читацької діяльності 

учнів – наявність звички думати над книжкою в процесі читання, мати читацький кругозір, 

уміти вибірково читати» [3, с. 62]. Для вчителя важливо самому читати кращі зразки 

української і світової літератури, уміти добирати для себе відповідну лектуру (розрізняти 

при цьому поняття елітарної/ масової літератури), неупереджено оцінювати якість видання, 

рівень авторської (чи перекладацької) мовної довершеності, художньо-ілюстративне 

розмаїття книг. Вчитель повинен бути мудрим порадником у книжковому виборі для дитини, 

з урахуванням індивідуальних особливостей кожного учня створювати спільну «атмосферу 

філологічності» у класі. Любов до художнього слова – це пріоритетна ознака яскравої, 

емоційно багатої, пізнавально активної дитини, незалежно від діапазону інших її зацікавлень, 

природних обдарувань чи талантів. І справді, «хоч у початкових класах література не 

вивчається як власне предмет […] не залежно, в якому класі читається художній твір, який 

він за розміром, залишається в силі положення, згідно з яким література є багатюще джерело 

пізнання життя і чинником особливого виливу на особистість» [1, с. 8-9].    

 Вчитель повинен розробити для себе передумови усвідомленого читання, сприймати 

художнє слово в імпресивних та експресивних домінантах мистецького про-мовляння, себто 

читацька свідомість вчителя має акумулювати досвід спілкування з книгою і досвід про-

живання (обмірковування) тексту як субстанції раціо+емоціо. Вчитель початкової школи не 

може вважати, що його «філологічна місія» надто мізерна, адже покликана навчити лише 

мовно-літературних «азів» - навички складового читання, техніки швидкого читання, 

виразності читання і т.д., натомість сутність «справжньої літератури» учням нібито мають 

показати у старших класах вчителі-філологи. Така позиція є хибною, оскільки літературна 

свідомість дітей формується цілісно: від оволодіння буквами і їхніми комбінаціями  – до 

комплексного про-читання й інтерпретування прочитаного. Свідомість читання – це 

механізм одночасся уваги, пам’яті й уяви, при цьому їхня співпраця «зумовлена розумінням 

молодшими школярами змісту тексту, що читається, його ідейного спрямування, образів 

персонажів і ролі художніх засобів […] це залежить від наявності у школярів необхідного 

життєвого досвіду, від розуміння лексичного значення слів, від їх сполучення у структурі 

речення та від низки методичних умов […] базується на тому, що школярі в достатній мірі 

оволоділи технікою читання і сам процес читання не викликає труднощів» [1, с. 42-43].  

Готуючи майбутнього вчителя початкових класів до викладання літературознавчої 

пропедевтики, слід звернути увагу на аргументованість такого явища, як уміння переживати 

емоційні установки творів різних жанрів, будити у собі «почуття читача». Як стверджує 

дослідниця цієї проблематики й авторка підручників з літературного читання для початкової 

школи В. Науменко, і педагог, і школяр мають оволодіти вищим рівнем пізнання 



літературного твору, що отримав назву «читання-спілкування»: «Під час організації роботи з 

художнім твором варто навчати учнів вести діалог з автором твору (спілкуватися з ним) на 

основі змісту тексту, формувати вміння самостійно крок за кроком відкривати і засвоювати 

цінності твору» [5, с. 8]. Звичайно, тільки той вчитель зможе належним чином підготувати 

учня до такого читання-спілкування з твором, який і сам навчився будувати діалог з твором у 

відповідності до спільних аксіологічних позицій, ментальних структур, стратегій мислення і 

поведінки. Читання має на меті творити діалог, з можливістю переходу його у полілог – 

активний, живий обмін думками, гіпотезами, питаннями і відповідями, почуттями і спів-

чуттями. Оскільки пізнання художнього твору – це «ієрархічна система, де в тісному 

взаємозв'язку виступають нижчий, сенсорний і вищий, смисловий рівні… [що] проявляється 

в поступовому переході від інтерпретації окремих слів до розуміння суті (смислу) 

висловлювань у цілому, а потім до осмислення загальної ідеї тексту» [2, с. 134], то вчитель 

початкової школи має зрозуміти роль одиничного слова у мистецькій цілісності тексту. 

 Отже, художнє слово у професійній підготовці вчителя багатофункціональне: воно 

здатне спонукати педагога шукати кодоване повідомлення автора твору, виховати у нього і  в 

його учнів етичні регулятори й естетичні принципи, спонукати до самоосвіти і творення кола 

особистісного читання тощо. Пізнання художнього слова активізує уміння спів-переживати, 

будить «почуття читача» у дії читання-спілкування з книгою.    
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