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ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ЧИТАЧА  

В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ СОФІЇ РУСОВОЇ 

 

У статті розглядаються  питання виховання культури читача у педагогічній 

спадщині Софії  Русової. Підкреслюється зв'язок виховання культури читача із 

одним із розділів педагогіки – бібліотечною педагогікою. Увагу приділено розгляду 

основних форм та методів виховання культури читача, на прикладі учнів початкої 

школи. 
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Читацька культура – це складова частина загальної культури особистості, 

комплекс знань, умінь і почуттів читача, що передбачає свідомий вибір тематики 

читання, його системність з метою повноцінного і глибокого сприйняття та 

засвоєння літературного тексту. Вибір літератури, уміння опрацьовувати її, 

інтерпретувати, усно і письмово висловлювати свої роздуми стосовно того чи 

іншого літературного явища вказують на наявність читацької культури та її рівень в 

практичній діяльності, спрямованій на опанування самостійним читанням. 

Культура читача є складовою особливого міждисциплінарного розділу 

бібліотекознавства, який формується на основі синтезу з педагогікою - бібліотечної 

педагогіки.  

Бібліотечна педагогіка – наука про організований вплив книгою й через книгу, 

що  має  три чинники: читача, книгу й організацію книг [2].   Бібліотечні фахівці 

використовують різноманітні методи, форми, засоби бібліотечої педагогіки: бесіди 

про прочитану книгу, консультації, перегляди книжкових виставок, бібліографічні 

огляди, голосні читання, читацькі конференції, усні журнали, літературно-

тематичні заходи, літературні ігри тощо. Реалізація основних завдань бібліотечної 

педагогіки проходить у тісній співпраці бібліотекаря і педагога. Велике значення 

виховній функції книги надавали відомі педагоги України: Борис Грінченко, 

Христина Алчевська, Костянтин Ушинський,  Іван Огієнко, Тимофій Лубенець, 

Василь Сухомлинський та інші. Серед них – Софія Федорівна Русова, 

просвітителька, вихователь, педагог, яка велике значення надавала книзі, 

піклувалась про видання книг не лише для дітей, а й для всього простого народу. 

Пози¬тивний вплив на розвиток мови, зазначала С. Русова, має читання творів 

художньої літератури, оповідань [1].  "Відсутність книг, доступних простому 

народові, газет цілковито ізолює українців від громадського та державного життя, 

що їх оточує, що породжує цілковиту байдужість до своєї долі…» [4, с. 328].  

Особливу увагу С. Русова приділяла місцю дитячої книжки у творчій 

самостійній діяльності дитини про це зокрема досить детально йдеться у статті  

Л.П. Нестеренко  «Література для дітей у творчості Софії  Русової» [3].  Як зазначає 

дослідниця Л.П.Нестеренко    у праці "Нова школа"  Софія Русова наголошувала на 

тому, що основним завданням учителя і школи є розвиток думки й мови учня. 

Найкраще прилучають дітей до рідної мови народні казки, які вона радила 

оповідати, а не читати. Особливий інтерес у дітей викликають казки про лісових 

звірів і хатніх тварин,  за¬хоплюються оповіданнями на тему з життя комах. 
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У вченні С. Русової знаходимо методичні поради щодо використан¬ня 

оповідань, а саме: оповідати їх двічі на тиждень, «щоби не вульга¬ризувати цей 

високомистецький спосіб виховання». Крім того, за бажан¬ням дітей можна 

використовувати й позапрограмове читання. Вона пропонувала обов'язково ввести 

в шкільний курс навчання "лекції для дітей", "години оповідань" або "години 

читання": "Треба намітити такий твір літературний, який діти-слухачі могли б 

зрозуміти... Треба так переказати художній твір, щоб він став перед дітьми в усій 

своїй силі й красі, щоб захопив їх і зробив моральне й естетичне враження. 

Користуватися для сього найкраще багатим фольклором свого й інших народів" [5, 

с. 210]. С.Русова називає книжки, які доречно рекомендувати дітям і вчителям для 

першого навчання учнів грамоти. Серед усіх найкращими книжками вона вважала 

"Граматку" та "Рідне слово" Бориса Грінченка. В цих книжках можна знайти багато 

матеріалу з природознавства, гарні літературні зразки з творів кращих 

письменників і народної словесності. 

Софія Русова підкреслювала, що твори для дітей треба обирати ретельно й 

дуже обережно з урахуванням віку, місцевості, у якій вони мешкають і навчаються, 

з урахуванням того, як ці твори будуть впливати на душу, почуття та розум дитини. 

Вона пропонувала вчителям добирати дітям молодших класів маленькі книжечки 

для позашкільного читання. Ці книжечки мають бути гарно оздоблені малюнками, 

за змістом дуже близькими й зрозумілими для дітей першого та другого класів. 

Особливого значення Софія Русова надавала технології навчання дітей правильно 

"читати": не поверхово переглядати книжку, а вибирати з неї все, що вона дає.  Л.П. 

Нестеренко  у своїй публікації зазначає, що Софія Русова вчителям рекомендувала 

уважно добирати перший позашкільний матеріал для читання учнів,  прохала їх 

вимагати переказу тих книжок, розмовляти з дітьми про зміст книжки, 

прислухатися до тих вражень, які діти виносять з тієї або іншої книжки [3]. Софія 

Русова наполягала на тому, що "взагалі треба ставити читання так, щоб воно було 

не пасивною, але цілком активною працею, яка викликає в душі учнів чимало 

самостійних думок, спостережень і порівнянь. Тільки такі засоби зроблять читання 

і взагалі формальну науку грамоти справді корисним і могутнім фактором 

виховання й освіти, викликаючи в дітях пошану, любов до рідної мови, глибоке 

почуття до її художніх творів, увагу до просвітнього значення "книжки" [5, с. 214]. 

Далі вона відзначала, що дуже мало можна відшукати художніх творів, справді 

відповідних до віку й розуміння слухачів: "Нелегке це діло - вибрати як раз таке 

оповідання, щоб і дітей захопило, й викликало у них той, суто моральний, гуманний 

настрій, який більш усього складається під впливом художнього слова. Що 

молодша віком аудиторія, то трудніше вибір зробити... Але кожне оповідання 

мусить бути перш усього художнє, давати дітям своєю красою, своїм змістом 

радість, радістю викликати думку, чарувати й серце, й розум" [5, с. 211]. Вона 

пропонувала деякі твори обережно, з великою пошаною до художнього твору, 

скорочувати, обминати "темні місця", непридатні для дітей подробиці, пропонувала  

добирати народний фольклор: казки, приказки, загадки, легенди. Увесь цей багатий 

матеріал, особливо з ілюстраціями, як вважала Русова, низкою яскравих перлинок 

обгорне перші кроки виховання дитини в дитячому садку та початковій школі, 

викличе до роботи її фантазію. Софія Русова писала оповідання для дітей, зокрема 

варто відзначити "Серед рідної природи", "Оповідання для малих дітей" [6]. У своїх 

працях Софія Русова визначила і місію бібліотечного фахівця.  «Бібліотекар мусить 

бути творцем», — свого часу говорила Софія Русова, любов до читання й інтерес до 

книги можна прищепити лише у ранньому дитинстві, зацікавивши дитину веселими 

пісеньками, кумедними небилицями, чарівними казками, кмітливими загадками, які 
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запам`ятовуються на все життя. Потрібно зробити все, щоб читання стало 

щоденною потребою маленької людини, а приклад у цьому повинні показати їй 

батьки та інші члени родини, адже читання – це перший крок на шляху до 

становлення особистості [7; 8].  

С. Русова – співробітник численних наукових і популярних журналів,  автор 

праць з педагогічних питань (зокрема дошкільного виховання, літератури і 

мистецтва). У своїх публікаціях  вона рекомендувала так організувати урочне і 

позаурочне читання, щоб це була активна праця учнів по набуттю знань, 

формуванню світогляду, переконань. Тільки в такому разі читання справді стане 

могутнім і корисним засобом виховання природних здібностей і задатків дитини, 

викликаючи в неї глибоку пошану й любов до своєї рідної мови, свого рідного 

краю, народу. В усякому разі, «години оповіщань», або «години читань» в новій 

українській школі, за переконанням С. Русової, повинні зайняти обов'язкове й 

почесне місце серед інших навчальних дисциплін. 

Таким чином, Софію Русову можна справедливо вважати  одним із 

розробників бібліотечної педагогіки та її розділу культури читача. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ 

ОПЕРАЦІЙ З ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ 

 

В роботі наголошено на актуальність подальшого дослідження порядку 

організації і проведення внутрішньогосподарського контролю на підприємствах. 

Наголошено на проблемні аспекти в організації контролю операцій з виробничими 

запасами. Вказано напрямки перевірки операцій з відпуску і використання 

виробничих запасів.  

Ключові слова: підприємство, внутрішньогосподарський контроль, виробничі 

запаси, внутрішній ревізор (перевіряючий). 

 

Нині, функціонування господарського механізму, який забезпечує свободу 

підприємництва поряд із законодавчим закріпленням гарантій захисту всіх видів 

власності, що сприяє широкому залученню іноземних інвестицій в українську 

економіку і розвитку фондового ринку, зростання негативних процесів в економіці і 

політиці висуває особливі вимоги до важливих елементів такого механізму, як 

бухгалтерський облік і контроль. 

На практиці доведено, що керівник підприємства не може оперативно 

слідкувати за всіма працівниками та процесами, які відбуваються на підприємстві. 

Тому постає питання про необхідність проведення контрольних заходiв. Від того, 

наскільки дiєво перевiряючий організує свою роботу, залежить якість її виконання. 

Ефективно організований процес контролю на підприємствах надасть змогу 

провести детальний аналіз господарської ситуації і встановити чинники, що мають 

істотний вплив на фiнансово – господарську дiяльнiсть; такі дії дозволять 

підвищити ефективність функціонування господарюючих суб’єктів та отримати 

майбутні економічні вигоди. 

Результати внутрішньогосподарського контролю корисні для одержання й 

ефективного використання достовірної та актуальної інформації про стан 

керованого об’єкта, визначення того, чи усе здійснюється відповідно до 

поставлених завдань, одержаних настанов, існуючих законів і рішень.  

Питанням організації бухгалтерського обліку та контролю господарських 

операцій присвячена значна кількість праць науковців. Дану тему досліджувало 

чимало вчених, зокрема  Ф.Ф. Бутинець [1], Ю.А. Верига [2], Н.О. Гура [3],                 

Л.В. Гуцаленко [4],  З.Б. Живко [5], Я.Д. Крупка [6], Н.М. Ткаченко [7] та інші.  

Існуючі праці характеризуються вагомими науковими результатами, однак 

залишаються невирішеними низка питань. Зокрема, потребує подальших 

досліджень неузгоджений термінологічний апарат, недостатня урегульованість 

нормативними документами порядку організації бухгалтерського обліку  та 

внутрішнього контролю, що ускладнює процес ефективного управління 

підприємствами внаслідок відсутності оперативної бухгалтерської інформації для 

цілей контролю.  


