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У статті розглядаються проблеми підготовки майбутніх учителів до проведення уроків читання в початковій школі з урахуванням жанрових особливостей, найефективніших форм, прийомів і методів роботи над програмовими творами, зокрема, оповіданням.
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На сучасному етапі розвитку вищих навчальних закладів ставляться підвищені вимоги до якості підготовки майбутніх учителів початкової школи у всій багатогранності змістових і методичних компонентів цього процесу. Підготовка майбутніх фахівців до уроків читання початкової ланки освіти в умовах сьогодення згідно з Концепцією безперервної літературної освіти містить і вагомий літературознавчо-теоретичний концепт. Формування професійної освіти вчителів початкових класів повинно відбуватись і в аспекті розгляду жанрових особливостей текстового масиву сучасного уроку читання початкової школи з метою підготовки молодших школярів до уроків літератури в середній школі. Якісною результативністю цього процесу забезпечується реалізація потенційно-творчих можливостей літературознавчої пропедевтики в програмових параметрах початкової школи.
Метою статті є визначення науково-теоретичних засад професійної підготовки студентів факультету дошкільної та початкової освіти до проведення уроків читання в аспекті розгляду жанрових особливостей художніх творів.
Проблема підготовки майбутніх фахівців до проведення уроків читання в початковій школі з урахуванням жанрових особливостей знаходиться в центрі досліджень науковців, методистів. При цьому увага акцентується на усвідомленому виборі під час підготовки і проведення уроку читання в початкових класах найбільш ефективних форм, прийомів і методів роботи з художнім твором відповідного жанру із обов’язковим урахуванням його специфіки. Для цього потрібна ґрунтовна підготовка у ВНЗ з методики читання, літературознавства, психології сприймання художнього твору.
Аналіз науково-методичної літератури свідчить, що методичні засади підготовки до уроку читання в аспекті вивчення творів різних жанрів у ВНЗ не є інноваційною методичною технологією. Вона вагомо представлена в підручнику ВНЗ "Методика викладання української мови" під редакцією С. Дорошенка, у методичних дослідженнях М.Вашуленка, Н. Скрипченка, Н. Волошиної.
Сучасний жанрово-літературний масив початкової ланки освіти значно розширений і включає найрізноманітніші художні форми: п’єси-казки, вірші-діалоги, міфи, легенди, перекази, повісті-казки, вірші-загадки, тощо. Методичним забезпеченням їх вивчення, з обов’язковим зверненням у цьому процесі до теоретично-жанрового літературознавчого фактажу, слугують нові праці сучасних дослідників О. Савченко, В.Науменко, Г.Коваль, Л. Іванова, Т. Суржук,
О. Джежелей, М. Наумчук, М. Явоненко та інші.
Модульна технологія потребує добору ефективних і адекватних їй форм, методів і прийомів навчання. Зміст її реалізується в різних формах навчання. Для ефективного засвоєння студентами методично-жанрового фактажу застосовуються різні форми занять: лекційні, практичні, семінарські та лабораторні, запровадження самостійної, індивідуальної роботи, елементи науково-дослідницької діяльності, організація педагогічної практики і вивчення під час її проходження передового досвіду вчителів.
Навчання у вищій школі – двостороннє, суб’єктом якого є не тільки студент, а й викладач. Будь-яка стратегія навчання накладає певні обов'язки на поведінку викладача та на його роль у цьому процесі. Тому слід ураховувати регулювальну діяльність викладача в процесі підготовки майбутнього вчителя початкових класів до проведення уроків читання з метою вивчення усього змістово-формального багатства творів різних жанрів.
Слід відзначити, що організація літературної освіти молодших школярів за сучасною програмою з читання передбачає регулювання діяльності викладача з формуванням професіограми майбутнього фахівця, вчителя-класовода, з організацією навчального процесу, забезпеченням мовленнєвого партнерства, створення психологічного клімату, добору змісту за предметом "Методика викладання української мови".
При вивченні оповідань уже в 4 класі увага вчителя націлюється на роботу над найрізноманітнішими описами його як складової структури. Словесне змалювання виявляється в тому, що в оповіданні читач знаходить опис зовнішності героя, його поведінки тощо. Завдяки цьому створюється загальне уявлення про дієву особу. Як приклад, підручнику для ВНЗ з "Методики викладання української мови" наводиться текст оповідання "Лісовою стежкою", в якому О. Донченко описує дівчинку Улянку такими словами: "...На початку жовтня... лісовою стежкою... ішла дівчинка років тринадцяти. На ній була картата новенька кофтина, синя спідниця й біля хустинка, як терен-цвіт. І ця хустинка різко відтіняла чорні брови дівчинки, її засмагле обличчя й світлі очі. Такі світлі й зелені, що в темряві вони, мабуть, блимають, як світлячки. Її кругле ніжне підборіддя схоже було на яблуко, а припечений сонцем кирпатенький ніс скидався на жовту лісову грушку, яка вистигла проти сонця аж на верхівці дерева... Йшла вона легким безшумним кроком, наче пливла над стежкою".
Матеріали статті підручника підкреслюють, що з цього опису легко зрозуміти, що йдеться про сільську дівчинку. Письменник майстерно змалював зовнішній вигляд і поведінку героїні, використовуючи художні засоби (епітети, порівняння) [3, с. 294 – 295].
Як і С. Дорошенко, О. Савченко диференціює розгляд оповідань у 2 - 4 класах; принцип наступності і перспективності стає домінантним і в методиці сучасного дослідника. Методика опрацювання оповідань, за О. Савченко, відрізняється передусім їх класифікацією на науково-популярні та оповідання на морально-етичні теми.
Майбутній фахівець повинен ураховувати, що в опрацюванні науково-популярних оповідань необхідно передбачити особливості сприймання молодшими школярами історичного часу, певної реальності зображених подій, а в групі оповідань на морально-етичні теми розкриваються різні людські якості, риси характеру у спілкуванні дорослих і дітей-ровесників, що діють у знайомих ситуаціях. Але самостійно розібратись у мотивах вчинків дійових осіб учням не просто. Тому, опрацьовуючи такі твори, доцільно створити на уроці ситуацію колективного обговорення і оцінювання ключових епізодів [6, с. 21].
В оповіданнях на морально-етичні теми йдеться про цікаві й повчальні випадки з життя дітей-ровесників. Для молодших школярів, чий життєвий досвід є дуже незначним, вкрай важливо знати не лише про те, що засуджується суспільством, а й сприйняти описану у творі подію як конкретну життєву ситуацію, яка наштовхує на розмірковування, почуття, оцінні судження. Кого обирає дитина для зразка, наслідування, що привертає її увагу, – все це важливий показник її морального розвитку.
На відміну від методологічних аспектів С. Дорошенка, О.Савченко спрямовує увагу майбутніх учителів на роботу з оповіданням в аспекті розгляду їх жанрових особливостей як системного, цілісного явища (а не лише окремих генорис, як у попереднього методиста). Вона підкреслює, що в опрацюванні оповідань у 2 класі важливо формувати в молодших школярів уявлення про те, що твори цього жанру є невеликими художніми розповідями про якийсь випадок, пригоду з життя людей, тварин [6, с. 22].
Відповідно до можливостей різних текстів учитель має організувати навчання дітей читати в особах, інсценізувати, виділяти основну думку прочитаного, ставити запитання до тексту і один до одного у зв'язку з прочитаним, роботу в парах, у малих групах; тобто рекомендуються інтерактивні методи навчання. Саме така система роботи логічно приводить учнів 2 класу до усвідомленого засвоєння самого поняття "оповідання" як жанру, вміщеного в сучасних підручниках з читання.
Логічно і об’єктивно робота над оповіданням в 3-4 класі повинна бути спрямована насамперед на виділення суттєвих ознак цього жанру (коротка розповідь про природу, подію яка відбувається протягом короткого часу), нагромадження спостережень щодо особливостей сюжету і композиції (послідовність розгортання подій, причиново-наслідкові зв'язки), формування системних уявлень про характеристику героя твору (учинок, портрет, мова). Відтак, вступне слово вчителя і система репродуктивних питань і завдань під час роботи над оповіданнями в 3-4 класі повинні бути літературознавчо визначені [6, с. 22]. Це дає можливість засвідчити, що методика роботи О. Савченко над оповіданням спрямована і на розкриття виховного аспекту цієї жанрової форми і з’ясування її генологічних (жанрових) особливостей як певної системи.
Надзвичайно вагомий компонент літературної пропедевтики, а також чіткий хронологічний аспект містить система роботи над оповіданням В.Науменко. Науковець зазначає, що в 2 класі під час читання й аналізу оповідання розкривається взаємозв’язок між заголовком і темою, заголовком і основною думкою; між персонажами твору, їхніми вчинками, подією і місцем описаної події [4, с. 27].
Проводиться робота над характеристикою персонажів. Для цього треба навчити дітей знаходити в тексті портрет персонажа твору, опис його вчинків, розкривати мотиви поведінки, бачити наслідки, визначати авторське і власне ставлення читача до описаного. Паралельно треба розглядати засоби емоційно-образної виразності, жанрові особливості.
Методист чітко окреслює послідовність роботи над оповіданням, яка визначається його структурою: підготовка до сприймання тексту (етап "до читання"), забезпечення повноцінності сприйняття твору (етап "у ході читання"), порівняння прочитаного твору з іншими, закріплення уявлень про авторський стиль (етап "після читання") [4, с. 27].
Майбутній учитель-класовод повинен чітко усвідомлювати, що на першому етапі ("до читання твору"), треба підготувати дітей до сприймання змісту: актуалізувати життєвий досвід малого читача для опори на нього під час читання, дати необхідні відомості про автора, провести словникову роботу, вправи, які активізують мислення.
Наступний крок — первинний синтез, — цілісне сприймання твору. Це може бути самостійне читання учнями, читання вчителем, комбіноване читання (вчитель і учні), читання вголос підготовленими учнями (попередня підготовка проводиться для тих учнів, які не можуть якісно прочитати новий текст), слухання у запису. Вибір виду читання залежить від змістової складності тексту, емоційності, наступних планів роботи з твором.
Під час первинного сприймання читач визначає, про що цей твір, чи близькі для нього тема, герої, що його зацікавило, хто з героїв сподобався. Тому після ознайомлення з твором учитель виясняє вплив змісту на почуття дітей, обговорює, що їх найбільше схвилювало.
У повторному перечитуванні та аналізі відбувається знайомство з персонажами, їхніми вчинками, орієнтування в структурі і мові твору. Поступово заглиблюючись у логічну (зміст), емоційно-естетичну, образну суть художнього твору, дитина-читач рухається від сприйняття його предметної сторони (правильне і точне називання персонажів твору, визначення послідовності зображених у творі картин чи подій, опис місця дії, вчинків героїв твору) до проникнення в смисл (розкриття мотивів поведінки, встановлення причиново-наслідкових зв'язків, зв'язків між персонажем твору, його вчинком, наслідком, місцем дії; спостереження за емоційним станом персонажів твору, оцінювання подій, вчинків героїв твору, визначення авторської оцінки описаного, характеристика персонажа (на основі його портрета, опису поведінки, учинку, розуміння його внутрішнього світу – думок, ставлення до чогось), розкриття значення художніх засобів у створенні образу [4, с. 27].
На етапі "в ході читання" відбувається перечитування частин твору, складання карти твору, опис місця дії, випадку, який трапився з героєм твору, створення п'єси, діафільму, інсценізація, словесне малювання уявлюваних картин, діалог з автором (героєм), лист автору (герою), продовження історії, різні закінчення до оповідання, творча переробка частини тексту, в яку дитина вкладає своє бачення розвитку подій.
Закінчується робота на цьому етапі вторинним синтезом – повторним перечитуванням твору.
На етапі "після читання твору" учні під керівництвом учителя порівнюють прочитані твори, відшукують їх у читанці і перечитують. Така робота спрямована на формування в знаннях учнів зв’язків: автор – назва твору – зміст – емоційна художня яскравість; умінь помічати, чим особливий автор: про що пише, хто його герої, які вони, які пригоди з ними трапляються.
У 4 класі, зазначає В. Науменко, оповідання більші за обсягом, ніж у 2 та 3-му класах, включають портрети, пейзажі, описи тварин, монологи, герої переживають суперечливі почуття [5, с. 30]. Звичайно, зростає самостійність учнів у визначенні ідейно-художнього змісту творів, ускладнюються їх завдання. Урок читання й аналіз оповідання починається з короткої інформації про автора, які теми і проблеми він пропонує читачам; з налаштування дітей на роботу над оповіданням – прозовим твором, в якому розкривається одна подія з життя героя [5, с. 30].
У ході роботи в центрі уваги вчителя мають бути такі компоненти оповідання жанру як: сюжет, композиція персонаж, автор, мова письменника, тема й основна думка. Аналізуючи його текст, школярі працюють самостійно, у групах, міркують разом з учителем; багато читають, перечитують, знаходять у тексті підтвердження своїм думкам, вибирають найемоційніші уривки, формулюють запитання.
Продовжується робота над оповіданням переказом, творчим доповненням, складанням експозиції, діалогу з автором, персонажем, продовженням розповіді про долю героя, драматизацією, ілюструванням, створенням казок, оповідань, загадок, наповненням створених оповідань епітетами, метафорами.
На завершальному етапі роботи необхідно правильно назвати прочитаний твір, автора, описану подію, персонажів, визначити, якими мовними засобами переважно користується письменник, зробити їх якісний і кількісний аналіз як жанру оповідання [5, с. 31].
Таким чином, освітньо-виховний концепт сучасного уроку читання потребує підготовки вчителя до проведення як високопрофесійної, творчої особистості, яка володіє інноваційними педтехнологіями, орієнтується в новітніх методичних процесах формування читацької культури молодших школярів, зокрема, вироблення умінь і навичок аналізу творів різних жанрів, представлених у підручниках із читання.
У статті не вичерпуються всі аспекти порушеної проблеми. На подальше вивчення чекають питання впровадження педагогічних інновацій у процес теоретичної жанрової підготовки студентів, урізноманітнення напрямів (формування, збагачення, активізація, уточнення й систематизація жанрового тезаурусу) і форми роботи з жанрово-літературним фактажем.
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