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Шевчук Владислав 

 

ІДЕЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ УМОВ ПРАЦІ ТА НАВЧАННЯ  

В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ  

 

Незважаючи на постійну модернізацію, стан українських універ-

ситетів потребує постійного вдосконалення, тому сьогодні дана проблема є 

актуальною. У даній статті наведені пропозиції, які можуть допомогти 

вдосконалити умови праці й навчання у вищих навчальних закладах 

України на прикладі Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини. 

Мета даної статті – ознайомити студентів та викладачів з ідеями, які 

допоможуть покращити умови праці й навчання в університеті. 

На нашу думку, великий вплив на поліпшення умов праці і навчання 

у нашому університеті можуть мати нововведення, наведені нижче.  

 Спортивна хвилинка. Пропонуємо запровадити фізкультурні 

хвилинки (фізичні вправи) для того, щоб покращити самопочуття 

наших студентів під час довгих занять. 

 Поставити на кожному поверсі по кулеру з водою для того, щоб 

студенти та викладачі  мали змогу втамувати свою спрагу. 

 Організувати місце для релаксації студентів та викладачів для 

відновлення сил та покращення самопочуття. 

 Збільшити кількість хвилин перерви. Наприклад, на 5 хвилин 

збільшити кожну перерву для гарного відпочинку студентів та 

викладачів. 

 Зробити інформаційний куточок і стенд пошани. Дана 

пропозиція потрібна для того, щоб студенти брали приклад з 

відмінників та фізично активних студентів, щоб мали стимул для 

покращення свого навчання та майбутнього життя. 

 Встановити дошки пропозицій для того, щоб кожен бажаючий міг 

залишити своє побажання або ідею щодо покращення життя 

університету та його розвитку. 

 Мати медичний пунк з гарною технікою, кваліфікованими 

спеціалістами та достатнім забезпеченням медикаментів. 

 Зробити можливим навчання людей з обмеженими можливостями. 

Ми підтримуємо думку спеціалістів у галузі освіти, котрі вказують 

на проблеми університетів, яких слід уникати: 

1. Потрібно відмовитися від спрощеного погляду на проблему 

українських «університетів». Так, скорочення їх кількості чи їх об’єднання 

не є тим шляхом, який веде до становлення та розвитку університетів в 

країні. Кілька поганих вищих навчальних закладів при об’єднанні не 

утворюють щось якісно більш цінне. Подібний підхід швидше нагадував 
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би радянську практику об’єднання колгоспів. Справа не в кількості, а в 

якості університетів. Позбавлено сенсу взагалі говорити про потрібну 

кількістю університетів, до певної міри таке обговорення є безглуздим. 

2. Не слід ганятися за місцями в міжнародних університетських 

рейтингах, бо така гонитва за сьогоднішніх умов швидше піде на шкоду 

справі. 

3. Не потрібно перекладати відповідальність на зовнішніх суб’єктів. 

Реформа сфери вищої освіти та закладання передумов для становлення в 

ній університетів лежить майже цілком у сфері нашої внутрішньої 

відповідальності. Без виконання домашньої роботи годі сподіватися на 

можливість плідної співпраці в рамках загальноєвропейських інституцій та 

систем. 

4. Потрібно наважитися на кардинальні реформи у сфері вищої 

освіти. Чинний Закон «Про вищу освіту» потребує радикального 

доопрацювання, зокрема таке доопрацювання має стосуватися прав вищих 

навчальних закладів [1].  

Таким чином, вважаємо, що такі креативні ідеї для розвитку та 

удосконалення якості освітнього процесу, поліпшення умов праці і 

навчання забезпечать лідерство та покращать життя студентів в 

університеті. 
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Шічкова Арзу 
 

МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ У ШКОЛЯРІВ  

УМІННЯ АНАЛІЗУВАТИ ТЕКСТИ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ 

 
Формування у школярів здатності не лише читати, переказувати, а й 

розуміти прочитане, самостійно пояснювати свої враження від твору, 
розкривати авторські думки й почуття, втілені в образній системі 
художнього тексту, адекватно оцінювати явище мистецтва і, зрештою, 
засвоювати його духовний потенціал завжди було в полі методичних 
пріоритетів. Тому метою параграфу є дослідження розвитку методичної 
думки про формування учнівських умінь аналізувати художній твір, 
з’ясування сучасного стану означеного питання з метою подальшого його 
розв’язання. 

Уперше літературні вміння як такі визначили Н. Мещерякова і 
Л. Гришина [2], давши їм таку класифікацію: 

 уміння відтворювати в уяві картини, зображені письменником; 


