
Горьківські слова про те, що для дітей треба писати 

так само, як для дорослих, тільки ще краще, давно стали 

популярним афоризмом, оскільки в них закладена важлива 

істина. Талант дитячого письменника полягає в 

максимальній довірі до свого читача, готовності до 

співпереживання, до розмови на рівних. Українська дитяча 

література багата на такі таланти. До них належить і Степан 

Васильович Васильченко – тонкий знавець дитячої психології. Письменник 

створив яскраві типи, характери малюків і школярів. Це живі, справжні діти з 

властивою їм  

14 грудня 2016 року старший 

викладач Долінговська Світлана 

Миколаївна провела у 142 групі заняття з 

дитячої літератури та ОКТМ. 

Тема заняття: «С. В. Васильченко як 

дитячий письменник». Мета заняття: 

розширювати знання студентів про 

творчість відомого українського митця 

слова, визначити його внесок у розвиток 

дитячої літератури – жанрову, тематичну 

та художню своєрідність творів, що  увійшли в коло дитячого читання; розвивати 

критичне мислення, аналітико-синтетичну діяльність; удосконалювати навички 

аналізу художніх творів; виховувати інтерес до вивчення дисципліни, бажання 

пізнавати художнє слово. 

Заняття було спрямоване на розвиток критичного мислення студентів, адже 

ця проблема особливо актуальна. Суть розвитку критичного мислення полягає в 

ухваленні ретельно обміркованих та незалежних рішень. Дуже важливо вчити 

студентів працювати з інформацією, розвивати ті вміння та навички, які 

допоможуть зорієнтуватися в сучасному інформаційному просторі. 



Студенти мають уникати повторення чужих думок, натомість учитися на 

основі здобутих знань формулювати 

власні, робити самостійні висновки, 

підтверджуючи їх переконливими 

аргументами. 

Це допоможе їм мислити й 

діяти незалежно, самостійно у 

майбутньому.  

Людина зі сформованими 

навичками критичного мислення 

завжди відчуває внутрішню потребу опановувати нові знання, розвиватися й 

самовдосконалюватися. 

Розвитку критичного мислення сприяють різні види роботи, які й було 

використано на занятті.  

Інтерпретація тексту. Студентам запропоновано подумати, про що йдеться в 

уривку з автобіографічної повісті С. Васильченка «Оксана». Цей уривок 

презентовано, бо саме в ньому йдеться про навчання С. Васильченка в 

Коростишівській учительській семінарії.  

З’ясувати жанри дитячих творів письменника допоміг проект пошукової 

групи «Жанри дитячих творів Степана Васильченка». 

Контраст між красою природи і 

змореними дітьми у психологічному 

етюді «Дощ» встановили за 

допомогою такого виду творчої 

роботи як даймонд. В основі 

даймонду – порівняння, 

протиставлення. Такі завдання 

допомагають визначити головне в 

образі і скласти порівняльну 

характеристику героїв.  



Визначаючи типову поведінку дітей шестирічного віку, студенти 

переглянули відеофільм, знятий учасниками літературно-мистецької студії 

«Любисток», якою керує С. М. Долінговська. Скали сенкен «Василько».  

Аналізуючи короткі гумористичні оповідання з циклу «Крилаті слова», 

студенти ознайомилися з таким видом роботи як комікс. 

Ко мікс - послідовність малюнків, зазвичай з короткими текстами, які 

створюють певну зв'язну розповідь. Тексти мають специфічну форму «мовної 

бульки», яка передає мову чи думку персонажа. Студенти вставили репліки героїв 

у мовні бульбашки і визначили користь такого виду роботи на уроках 

літературного читання у початкових класах: комікси розвивають мовленнєву 

діалогічну компетенцію, пам'ять, учать швидко орієнтуватися в тексті, 

аналізувати його, розвивають естетичний смак. 

Аналізуючи оповідання   «Приблуда», студенти ознайомилися з таким 

видом роботи, як установлення порушеної послідовності тексту.  

Зацікавило майбутніх педагогів творче завдання «Співавтори». Тема – 

проблема сирітства.  

Групі студентів запропоновано  скласти текст на вищеназвану тему. Але 

ніхто не бачить попереднього 

речення, тому що  папір 

загортається, як у відомій дитячій 

грі.  

Усі методи і прийоми, 

презентовані у ході заняття, 

поповнили методичну скарбничку 

інноваційних педагогічних 

надбань студентів.  

Заняття проведено на високому науковому, методичному рівні, сприяло 

поглибленню інтересу до читання художніх творів та розвитку вмінь критичного 

аналізу їх змісту. 


