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вимовою, визначення типових фонетичних помилок у своєму мовленні й 

обміну в межах групи досвідом використання навчальних стратегій для 

уникнення або подолання труднощів в оволодінні фонетичною компетентністю.  

Використання запропонованих нами шляхів реалізації принципів 

навчання може, на нашу думку, підвищити ефективність формування 

фонетичних навичок і вмінь майбутніх учителів, а також сприятиме 

поступовому наближенню рівня фонетичної компетентності всіх студентів 

групи, незалежно від їхньої мовної підготовки, до вимог Освітньої програми. 
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Останнім часом ми є свідками інтенсивного впровадження в педагогічну 

галузь реформ, мета яких – формування компетентностей учнів та підвищення 

їх рівня зацікавленості до пізнання себе і світу навколо. Суттєвого 

переосмислення зазнає літературний напрямок: акцентується увага на читацькій 

компетентності, яка виявляється не лише в технічній складовій навички 

читання, а й у розумінні текстів різних тем і жанрів, умінні давати особистісну 

оцінку прочитаному.  

Результати моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів 

2- х і 3- х класів з читання, проведених МОН України, показали, що кожний 

четвертий учень не володіє основними читацькими вміннями, такими як: 

техніка читання, читацька культура, читацький кругозір, читацький інтерес та 

самостійність [3]. Проведене нами дослідження в закладі загальної середньої 

освіти показує, що тільки третина опитуваних мають достатній рівень 

читацького кругозору і дуже мала частка тих, хто може самостійно обирати і з 

задоволенням прочитати книгу. 

Отже, в освітньому середовищі наявна криза «нечитання». Діти не тільки 

перестали читати, у них майже не розвинений або відсутній інтерес до цього 

виду занять. Таке формальне читання, втрачає сенс, а, отже, і ефективність. За 
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допомогою книги здобувають знання, інформацію, але не читають. Особливо, 

якщо вважати читанням емоції та творчість, що збагачують особистість. 

Сьогодні значні очікування щодо розвитку читацької компетентності 

покладають на міжпредметну інтеграцію, на що звертають увагу програмні 

документи НУШ. Однак у практиці роботи школи вона представлена досить 

обмежено: поки ще не знайдено оптимального балансу між предметами, який 

дозволить сформувати необхідні компетентності, зокрема читацькі, не шкодячи 

розвиткові дитини. Це може бути пояснено відсутністю достатньої методичної 

підготовки вчителів з цього питання [4, c. 16-18]. 

Враховуючи основні педагогічні стратегії, нами було вирішено 

розглянути шляхи реалізації формування в учнів пізнавальних потреб на уроках 

літературного читання. У своєму дослідженні ми зосередили увагу на інтеграції 

літературного читання і музичного мистецтва.  

У педагогічній літературі проблема інтегративних зв'язків предметів 

мовно-літературного циклу та музики у формуванні читацької компетентності 

учнів поки не знайшла всебічного висвітлення. Більшість учених (Б. Яворський, 

В. Фоменко, Д. Кабалевський, Є. Назайкінський, Л. Кондратова, М. Масол, 

Ю. Юцевич та ін.) досліджували лише окремі складові цієї проблеми.  

Аналіз науково-методичних джерел, дозволив з’ясувати, що 

міжпредметна інтеграція літературного читання з музичним мистецтвом має 

значні дидактичні можливості: вона створює сприятливі умови для виховання 

емоційної культури молодших школярів, виразності читання і уваги до 

співрозмовника [2, с. 42]. У музиці більше емоційних відтінків, ніж у поєднанні 

слів. Так зване, «мовне інструментування» можна підкріпити музичним і таким 

чином підсилити емоційне сприйняття та розуміння твору учнями. Внаслідок, в 

учнів з’явиться інтерес до навчання.  

Однак підготовка та реалізація інтегрованих уроків може 

супроводжуватися певними складнощами: правильно зіставити матеріал 

навчальних програм з предметами для виявлення можливих варіантів побудови 

інтегрованих уроків, методично грамотно «сконструювати» заняття, обрати 

оптимальне навантаження та дидактичний матеріал на урок. 

Під час дослідження був дібраний навчальний матеріал для створення 

програми інтегрованого курсу «Літературне читання та музика», розроблені 

конспекти інтегрованих уроків, спрямованих на читацький розвиток молодших 

школярів. Дидактичним матеріалом було обрано створений нами посібник із 

віршами видатних письменників різних століть, які стали піснями з 

аудіододатком. Апробація розроблених інтегрованих уроків підтвердила їх 

позитивний вплив на читацький розвиток школярів. Матеріал уроків 

проведених у такій формі, учні надовго запам’ятовували. Такий ефект 

підсилювався тим, що «музика сприяє зниженню втомлюваності організму 

дитини, підбадьорює, підвищує працездатність та активізує розумову 

діяльність» [1, с. 27].  

Таким чином, інтеграція музики та літературного читання активізуватиме 

мислення та мовленнєві здібності учнів, сприятиме процесу становлення 

особистості та формуватиме естетичні почуття, а головне це може стати одним 
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з найперспективніших шляхів розвитку читацької компетентності учнів 

початкової школи. 
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Підготовка майбутніх фахівців до інноваційної діяльності є на сьогодні 

одним з найважливіших завдань освіти. Умови стрімкого розвитку технологій 

не залишають часу на роздуми, кожна сучасна людина має бути завжди 

відкритою до нововведень, розвивати творче мислення, вміти оцінювати, 

впроваджувати та поширювати новації в своїй професійній діяльності. 

Підтримка інноваційної діяльності на державному рівні затверджена Урядом у 

2019 році в «Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 

року» [7]. У даному документі чітко визначені головні проблеми інноваційної 

системи України, серед яких, нажаль, і низький рівень зацікавленості закладів 

вищої освіти у впровадженні інноваційної діяльності, і недостатня обізнаність 

науковців [7]. В стратегії зазначено, що завданнями Міністерства освіти і науки 

України є підвищення інноваційної культури громадян, забезпечення 

формування та реалізація державної політики у сфері інноваційної діяльності 

[7].  

Визначення основних термінів інноватики ще й досі викликає багато 

сперечань серед науковців. В україномовних джерелах прийнято вживати 

терміни «новація», «нововведення» та «інновація», але часто спостерігається 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/2021/Monitorynh/Monitorynh_vprovadzhennya_reformy_NUSH_rezultaty_ta_rekomendatsiyi_26_02.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/2021/Monitorynh/Monitorynh_vprovadzhennya_reformy_NUSH_rezultaty_ta_rekomendatsiyi_26_02.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/2021/Monitorynh/Monitorynh_vprovadzhennya_reformy_NUSH_rezultaty_ta_rekomendatsiyi_26_02.pdf
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