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ÏÎßÑÍÞÂÀËÜÍÀ ÇÀÏÈÑÊÀ

óðñ ëіòåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ âèâ÷àєòüñÿ ó 3–4 êëàñàõ і є êîìïëåêñíèì
ðîçäіëîì íàâ÷àííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè ÿê äåðæàâíîї ó ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ
øêіë ç ðîñіéñüêîþ ìîâîþ âèêëàäàííÿ, îðãàíі÷íîþ ñêëàäîâîþ îñâіòíüîї
ãàëóçі «Ìîâè é ëіòåðàòóðè» Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó ïî÷àòêîâîї çàãàëüíîї îñâіòè.
Îñíîâíîþ ìåòîþ êóðñó є ôîðìóâàííÿ ÷èòàöüêîї êîìïåòåíòíîñòі ìîëîäøèõ
øêîëÿðіâ, ÿêà є áàçîâîþ ñêëàäîâîþ êîìóíіêàòèâíîї і ïіçíàâàëüíîї êîìïåòåíòíîñòåé, îçíàéîìëåííÿ ó÷íіâ ç óêðàїíñüêîþ äèòÿ÷îþ ëіòåðàòóðîþ ÿê ìèñòåöòâîì ñëîâà,
ïіäãîòîâêà їõ äî ñèñòåìàòè÷íîãî êóðñó óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè â îñíîâíіé øêîëі.
×èòàöüêà êîìïåòåíòíіñòü є іíòåãðîâàíèì ðåçóëüòàòîì âçàєìîäії çíàíü, óìіíü
і íàâè÷îê òà öіííіñíèõ ñòàâëåíü ó÷íÿ, ùî íàáóâàєòüñÿ ïіä ÷àñ çàñâîєííÿ êóðñó
«Ëіòåðàòóðíå ÷èòàííÿ» ó 3–4 êëàñàõ.
Ó ïðîöåñі íàâ÷àííÿ ÷èòàòè óêðàїíñüêîþ ìîâîþ âіäáóâàєòüñÿ ñòàíîâëåííÿ þíîãî ÷èòà÷à, çäіéñíþєòüñÿ éîãî ìîâëåííєâèé, ëіòåðàòóðíèé, іíòåëåêòóàëüíèé ðîçâèòîê, ôîðìóþòüñÿ ìîðàëüíî-åñòåòè÷íі, ìîðàëüíî-åòè÷íі óÿâëåííÿ é ïîíÿòòÿ,
ïî÷óòòÿ ãðîìàäÿíñüêîñòі, âèõîâóєòüñÿ öіêàâіñòü äî ÷èòàííÿ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ.
Äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè ìàþòü ðåàëіçóâàòèñÿ òàêі çàâäàííÿ:
 óäîñêîíàëåííÿ é ðîçâèòîê òåõíіêè ÷èòàííÿ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ âãîëîñ і ìîâ÷êè;
 ðîçâèòîê óìіíü ñïіâïåðåæèâàòè, ÷óòëèâî ðåàãóâàòè íà õóäîæíþ êðàñó òâîðó;
 ôîðìóâàííÿ óÿâëåíü ïðî ëіòåðàòóðîçíàâ÷і ïîíÿòòÿ, õóäîæíі çàñîáè і їõ ðîëü
ó òåêñòі;
 ðîçâèòîê óìіíü ñòâîðþâàòè âëàñíі âèñëîâëþâàííÿ çà çìіñòîì ïðî÷èòàíîãî, íàâè÷êè ñïіëêóâàííÿ, îöіííі ñóäæåííÿ, ðîáîòè â ïàðàõ і ãðóïàõ;
 ðîçâèòîê ìèñëåííÿ, óâàãè, îïåðàòèâíîї ïàì’ÿòі;
 åñòåòè÷íå, ìîðàëüíå і ãðîìàäÿíñüêå âèõîâàííÿ;
 âèõîâàííÿ öіêàâîñòі äî òâîðіâ óêðàїíñüêèõ äèòÿ÷èõ ïèñüìåííèêіâ, óêðàїíñüêîї
êóëüòóðè, äî çàñâîєííÿ íàðîäîçíàâ÷èõ òà êðàїíîçíàâ÷èõ çíàíü, à òàêîæ âèõîâàííÿ ïîâàãè é òîëåðàíòíîãî ñòàâëåííÿ äî іíøèõ íàöіîíàëüíèõ êóëüòóð.
Çìіñò ëіòåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ âèçíà÷àєòüñÿ íà îñíîâі òàêèõ ïðèíöèïіâ: òåìàòè÷íî-æàíðîâîãî, õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî, ëіòåðàòóðîçíàâ÷îãî.
Òåìàòè÷íî-æàíðîâèé òà õóäîæíüî-åñòåòè÷íèé ïðèíöèïè є âèçíà÷àëüíèìè ó âèáîðі
òâîðіâ äëÿ ÷èòàííÿ. Êîëî ÷èòàííÿ îõîïëþє äîñòóïíі öіé âіêîâіé ãðóïі ó÷íіâ õóäîæíі,
íàóêîâî-õóäîæíі, íàóêîâî-ïіçíàâàëüíі òà ôîëüêëîðíі òâîðè óêðàїíñüêîї ëіòåðàòóðè.
Òåìàòèêà і çìіñò òâîðіâ âіäîáðàæàþòü ðіçíі ñòîðîíè æèòòÿ ëþäåé, çîêðåìà
äіòåé, ñïðèÿþòü ðîçøèðåííþ ñâіòîãëÿäó øêîëÿðіâ, ïîïîâíåííþ їõíіõ çíàíü, çàñâîєííþ ìîðàëüíî-åòè÷íèõ і çàãàëüíîëþäñüêèõ öіííîñòåé, âèõîâàííþ ëþáîâі äî

ðіäíîї çåìëі, ìîâè, ïðèðîäè, øàíîáëèâîãî ñòàâëåííÿ äî áàòüêіâ, ëþäåé, öіêàâîñòі
é ïîâàãè äî íàöіîíàëüíèõ òðàäèöіé óêðàїíöіâ, їõíüîї ìîâè, êóëüòóðè, à òàêîæ
ìîâè é êóëüòóðè іíøèõ íàðîäіâ Óêðàїíè.
Õóäîæíüî-åñòåòè÷íèé ïðèíöèï ïåðåäáà÷àє äîáіð õóäîæíіõ òâîðіâ çà êðèòåðіÿìè åñòåòè÷íîї öіííîñòі. Їõíіé çìіñò ðîçêðèâàє ïåðåä ÷èòà÷åì ðіçíîìàíіòíіñòü
íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, ëþäñüêèõ âçàєìèí, ñïðèÿє ðîçâèòêó ïî÷óòòіâ ãàðìîíії і
êðàñè, ôîðìóâàííþ îñîáèñòіñíîãî ñòàâëåííÿ äî äіéñíîñòі.
Ëіòåðàòóðîçíàâ÷èé ïðèíöèï ìàє íà ìåòі îçíàéîìëåííÿ äіòåé ç åëåìåíòàðíèìè
ëіòåðàòóðîçíàâ÷èìè ïîíÿòòÿìè, ÿêі çàñâîþþòüñÿ ïðàêòè÷íî (íà ðіâíі óÿâëåíü).
Âіí ðåàëіçóєòüñÿ ó ïðîöåñі åëåìåíòàðíîãî àíàëіçó ëіòåðàòóðíîãî òåêñòó. Îá’єêòîì
óâàãè ÷èòà÷à ñòàє ñëîâî, ùî îñìèñëþєòüñÿ íèì ÿê çàñіá ñòâîðåííÿ ñëîâåñíîõóäîæíüîãî îáðàçó, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî àâòîð âèðàæàє ñâîї ïî÷óòòÿ, іäåї, ñòàâëåííÿ äî ñâіòó. Âïðîâàäæåííÿ öüîãî ïðèíöèïó ïåðåäáà÷àє óñâіäîìëåííÿ ó÷íÿìè íà
ïðàêòè÷íîìó ðіâíі òàêèõ ïîíÿòü, ÿê òåìà, іäåÿ, æàíðîâі îñîáëèâîñòі òâîðó, éîãî
ïåðñîíàæі, çàñîáè õóäîæíüîї âèðàçíîñòі.
Ôîðìóâàííÿ ÷èòàöüêèõ óìіíü çäіéñíþєòüñÿ â íåðîçðèâíіé єäíîñòі ç ìîâëåííєâèìè. ßêùî ñèñòåìà ÷èòàöüêèõ óìіíü âіäîáðàæàє çàêîíîìіðíîñòі ïðîöåñó ñïðèéìàííÿ òâîðó, òî ìîâëåííєâі óìіííÿ — çàêîíîìіðíîñòі ïðîöåñó ñòâîðåííÿ âëàñíîãî âèñëîâëþâàííÿ çà ïðî÷èòàíèì (ïðîñëóõàíèì).
Öіëåñïðÿìîâàíå ôîðìóâàííÿ ÷èòàöüêîї äіÿëüíîñòі ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ çíàõîäèòü ñâîє ïðîäîâæåííÿ é ðîçâèòîê â îðãàíіçàöії ñàìîñòіéíîї ðîáîòè ç òåêñòîì,
äèòÿ÷îþ êíèæêîþ, ðîáîòè ç іíôîðìàöієþ ÿê íà ñïåöіàëüíî âіäâåäåíèõ çàíÿòòÿõ ó
êëàñі, òàê і â ïîçàóðî÷íèé ÷àñ.
Ïðîãðàìó ñòðóêòóðîâàíî çà òàêèìè çìіñòîâèìè ëіíіÿìè:
 «Êîëî і òåìàòèêà ÷èòàííÿ»;
 «Ôîðìóâàííÿ é ðîçâèòîê íàâè÷êè ÷èòàííÿ»;
 «Ëіòåðàòóðîçíàâ÷à ïðîïåäåâòèêà»;
 «Äîñâіä ÷èòàöüêîї äіÿëüíîñòі (ðîáîòà ç äèòÿ÷îþ êíèæêîþ, іíôîðìàöієþ)»;
 «Ðîçâèòîê ëіòåðàòóðíî-òâîð÷îї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ íà îñíîâі ïðî÷èòàíîãî».
Ðîáîòà çà öèìè çìіñòîâèìè ëіíіÿìè çäіéñíþєòüñÿ êîìïëåêñíî. Òîáòî êîæåí
õóäîæíіé òâіð ðîçãëÿäàєòüñÿ і ç òî÷êè çîðó æàíðó, і ç òî÷êè çîðó éîãî ñþæåòó,
ñòðóêòóðè, àíàëіçóþòüñÿ éîãî ïåðñîíàæі, їõíі õàðàêòåðè і â÷èíêè, õóäîæíі çàñîáè
і òàêå іíøå. Âîäíî÷àñ êîæåí òâіð є çàñîáîì ôîðìóâàííÿ ÷èòàöüêèõ óìіíü і íàâè÷îê, ðîçâèòêó ìîâëåííєâèõ óìіíü, çàñâîєííÿ ìîðàëüíî-åòè÷íèõ öіííîñòåé.

1. Коло і тематика читання

Êîëî ÷èòàííÿ îõîïëþє óñíó íàðîäíó òâîð÷іñòü: äèòÿ÷і ïіñíі, ñêîðîìîâêè, іãðè,
ïðèñëіâ’ÿ òà ïðèêàçêè, à òàêîæ íàðîäíі òà ëіòåðàòóðíі êàçêè é ëåãåíäè, ëіðè÷íі
òà ïðîçîâі òâîðè óêðàїíñüêèõ ïèñüìåííèêіâ òà äåÿêèõ çàðóáіæíèõ. Îêðіì òîãî,
ó÷íі îçíàéîìëþþòüñÿ ç íàóêîâî-õóäîæíüîþ ëіòåðàòóðîþ, â ÿêіé ïіçíàâàëüíà іíôîðìàöіÿ ðîçêðèâàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ ñþæåòó, çìàëþâàííÿ îáðàçіâ, ïîäіé, ÿâèù.
Öå ìîæóòü áóòè âіðøі, îïîâіäàííÿ ïðî ÿâèùà ïðèðîäè, іñòîðè÷íі ïîäії, òåõíі÷íі äîñÿãíåííÿ òîùî; äèòÿ÷à ïåðіîäèêà (æóðíàëè і ãàçåòè); äîâіäêîâà ëіòåðàòóðà
(ñëîâíèêè, äîâіäíèêè, åíöèêëîïåäії).
Òåìàòèêà ÷èòàííÿ — ïðî íàâ÷àííÿ, äðóæáó, òîâàðèøóâàííÿ äіòåé, âçàєìèíè â ñіì’ї, ïðèãîäè, âèïàäêè ç æèòòÿ äіòåé і äîðîñëèõ, à òàêîæ ïðî Óêðàїíó ÿê
áàãàòîíàöіîíàëüíó äåðæàâó, âèäàòíèõ äіÿ÷іâ Óêðàїíè, ïèñüìåííèêіâ, óêðàїíñüêі
íàðîäíі çâè÷àї і ñâÿòà, ñâіò ïðèðîäè òà íåîáõіäíіñòü її çáåðåæåííÿ, òâîðè ìîðàëüíî-åòè÷íîãî çìіñòó, ãóìîðèñòè÷íі òà ïðèãîäíèöüêі.

2. Формування і розвиток навички читання

Ïðîòÿãîì íàâ÷àííÿ â ïî÷àòêîâіé øêîëі ó÷íі îâîëîäіâàþòü ïîâíîöіííîþ íàâè÷êîþ ÷èòàííÿ, ÿêà õàðàêòåðèçóєòüñÿ çëèòòÿì òåõíі÷íîї і ñìèñëîâîї її ñòîðіí.
Òåõíіêà ÷èòàííÿ îõîïëþє òàêі êîìïîíåíòè, ÿê ñïîñіá ÷èòàííÿ, ïðàâèëüíіñòü,
âèðàçíіñòü, òåìï. Êîæíèé ç íèõ îêðåìî і ñóêóïíî ïіäïîðÿäêîâàíèé ñìèñëîâіé
ñòîðîíі ÷èòàííÿ, òîáòî ðîçóìіííþ òåêñòó. Öÿ ÿêіñòü, ùî є ïðîâіäíîþ, ïåðåäáà÷àє

ðîçóìіííÿ ó÷íÿìè áіëüøîї ÷àñòèíè ñëіâ ó òåêñòі, âæèòèõ ÿê ó ïðÿìîìó, òàê і â
ïåðåíîñíîìó çíà÷åííÿõ, çìіñòó ðå÷åíü, ñìèñëîâèõ çâ’ÿçêіâ ìіæ íèìè і ÷àñòèíàìè
òåêñòó, éîãî ôàêòè÷íîãî çìіñòó і îñíîâíîãî ñìèñëó.
Ïіä ÷àñ íàâ÷àííÿ ìîëîäøі øêîëÿðі îïàíîâóþòü äâà âèäè ÷èòàííÿ — âãîëîñ і ìîâ÷êè. ×èòàííÿ âãîëîñ — öå ÷іòêå, ïëàâíå, áåçïîìèëêîâå, öіëêîì âèðàçíå ÷èòàííÿ ñëîâàìè ó âіäïîâіäíîìó òåìïі. ×èòàííÿ ìîâ÷êè — «î÷èìà», áåç çîâíіøíіõ ìîâëåííєâèõ ðóõіâ, õàðàêòåðèçóєòüñÿ àêòèâіçàöієþ ïðîöåñіâ ðîçóìіííÿ,
çàïàì’ÿòîâóâàííÿ і çàñâîєííÿ ïðî÷èòàíîãî, à òàêîæ çðîñòàííÿì òåìïó, ïîðіâíÿíî
ç ÷èòàííÿì óãîëîñ.
Óðîêè ëіòåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ є ïî÷àòêîâîþ ëàíêîþ ëіòåðàòóðíîї îñâіòè ó÷íіâ.
Âîíè çàáåçïå÷óþòüñÿ ñïåöіàëüíî äіáðàíèìè òâîðàìè òà ñèñòåìîþ çàïèòàíü і çàâäàíü äëÿ ðîáîòè íàä òåêñòîì.
Íà óðîêàõ óêðàїíñüêîãî ÷èòàííÿ, òàê ñàìî, ÿê і ðîñіéñüêîãî, øêîëÿðіâ íàâ÷àþòü
÷èòàòè і ðîçóìіòè çìіñò ïðî÷èòàíîãî, âèÿâëÿòè âçàєìîçâ’ÿçêè ìіæ õàðàêòåðàìè ãåðîїâ і їõíіìè â÷èíêàìè, ðîçðіçíÿòè ãîëîâíå і äðóãîðÿäíå, ðîçóìіòè ìîòèâè ïîâåäіíêè ïåðñîíàæіâ, àâòîðñüêå ñòàâëåííÿ äî çîáðàæåíèõ ïîäіé і ãåðîїâ òîùî, à òàêîæ âèçíà÷àòè òåìó é ãîëîâíó äóìêó òâîðó, ôîðìóâàòè âëàñíå ñòàâëåííÿ äî ïðî÷èòàíîãî.
Çàáåçïå÷óþ÷è îäèí ç îñíîâíèõ ïðèíöèïіâ íàâ÷àííÿ óêðàїíñüêîї ìîâè ó øêîëàõ ç ðîñіéñüêîþ ìîâîþ âèêëàäàííÿ — ìіæïðåäìåòíі çâ’ÿçêè, — ó÷èòåëü ìàє
ôîðìóâàòè óìіííÿ çàñòîñîâóâàòè çíàííÿ é óìіííÿ ðîáîòè íàä òåêñòîì, æàíðàìè,
õóäîæíіìè çàñîáàìè, îäåðæàíèìè íà óðîêàõ ðîñіéñüêîãî ëіòåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ,
ó ïðîöåñі ðîáîòè íàä òåêñòîâèì ìàòåðіàëîì òâîðіâ óêðàїíñüêîї äèòÿ÷îї ëіòåðàòóðè.
Ðîçâèòîê óìіíü ÷èòàííÿ âãîëîñ ïåðåäáà÷àє ÷èòàííÿ ç íàëåæíîþ ñèëîþ ãîëîñó,
ïëàâíіñòü, ïðàâèëüíіñòü, ÷èòàííÿ â òåìïі ðîçìîâíîї ìîâè. Ïëàâíіñòü ÷èòàííÿ —
öå ÷èòàííÿ öіëèìè ñëîâàìè, áåç ïîìіòíèõ ïàóç ïіñëÿ êîæíîãî ç íèõ. Ïðàâèëüíіñòü çàáåçïå÷óєòüñÿ äîòðèìàííÿì íîðì âèìîâè òà íàãîëîøóâàííÿ, âіäñóòíіñòþ
ïîâòîðіâ òà ïåðåêðó÷óâàííÿ ñëіâ (ïåðåñòàíîâêà áóêâ, ñêëàäіâ).
Íåâіä’єìíîþ ñêëàäîâîþ ÷èòàííÿ є ðîçóìіííÿ ïðî÷èòàíîãî — îêðåìèõ ñëіâ, âèñëîâіâ, ðå÷åíü і òåêñòó â öіëîìó. Äëÿ öüîãî ðåêîìåíäóєòüñÿ ïðîâîäèòè ïîïåðåäíþ
ñëîâíèêîâó ðîáîòó, ÿêà çàáåçïå÷óє ðîçóìіííÿ. ßê ïðàâèëî, ñëîâà і âèñëîâè, ÿêі
íåîáõіäíî ïîÿñíèòè, ó÷èòåëü çàïèñóє íà äîøöі, ñòàâèòü íàãîëîñè, ÷èòàє é ïîÿñíþє íàé÷àñòіøå øëÿõîì ïåðåêëàäó ðîñіéñüêîþ ìîâîþ, à îïèñîâî — çі çáàãà÷åííÿì ñëîâíèêîâîãî çàïàñó. Ùîá ó÷íі çàïàì’ÿòàëè íîâі ñëîâà é âèñëîâè, âîíè
ìàþòü їõ ïðî÷èòàòè (ðàçîì іç ó÷èòåëåì) óãîëîñ 2–3 ðàçè. Ïіñëÿ ÷èòàííÿ òåêñòó
òà ïåâíèõ óðèâêіâ ñòàâëÿòüñÿ çàïèòàííÿ íà âèÿâëåííÿ ðîçóìіííÿ ïðî÷èòàíîãî ç
ìåòîþ éîãî ïîãëèáëåííÿ.
Êðіì ïëàâíîñòі é ïðàâèëüíîñòі ÷èòàííÿ âãîëîñ, âàæëèâîþ ÿêіñòþ є éîãî âèðàçíіñòü. ßê ïðàâèëî, ïåðøå ÷èòàííÿ òåêñòó ïðîâîäèòüñÿ â÷èòåëåì, ÿêèé äàє
çðàçîê ïðàâèëüíîñòі é âèðàçíîñòі. Ãîëîñîì âèäіëÿþ÷è ñëîâà, ÿêі íåñóòü ñìèñëîâå
íàâàíòàæåííÿ, âіí çàáåçïå÷óє ðîçóìіííÿ ïðî÷èòàíîãî, éîãî åìîöіéíå ñïðèéíÿòòÿ,
âèêëèêàє ñïіâïåðåæèâàííÿ ãåðîєâі ÷è ãåðîÿì.
Ôîðìóþ÷è óìіííÿ ÷èòàòè âèðàçíî, â÷èòåëü, êðіì çðàçêà, ìàє îçíàéîìèòè äіòåé
ç îñíîâíèìè âèìîãàìè, ÿêі ñòàâëÿòüñÿ äî âèðàçíîãî ÷èòàííÿ, çîêðåìà âîëîäіííÿ
ñèëîþ ãîëîñó, ÷іòêіñòþ і ïðàâèëüíіñòþ âèìîâè, ïëàâíіñòþ, ÷èòàííÿ íàëåæíèì
òåìïîì (íå íàäòî øâèäêî і íå ïîâіëüíî), äîòðèìàííÿì ïàóç íà ìіñöі ðîçäіëîâèõ
çíàêіâ, à òàêîæ ïіäâèùåííÿì ñèëè ãîëîñó íà ïî÷àòêó ðå÷åííÿ òà éîãî çíèæåííÿì — ó êіíöі, óìіííÿì âіä÷óâàòè і ãîëîñîì âèäіëÿòè ñëîâà, ÿêі íåñóòü ñìèñëîâå
íàâàíòàæåííÿ. Ñïðèÿòèìå ôîðìóâàííþ âèðàçíîñòі é ðîçìіòêà òåêñòіâ, ÿêі ðîáèòü
ñïî÷àòêó â÷èòåëü, à ïîòіì і øêîëÿðі — ñàìîñòіéíî.
Îñîáëèâіñòþ ÷èòàííÿ âãîëîñ є éîãî êîìóíіêàòèâíà ñïðÿìîâàíіñòü, ùî ïåðåäáà÷àє óìіííÿ äîíåñòè çìіñò і ïî÷óòòÿ, çàêëàäåíі â òåêñòі, äî ñëóõà÷іâ. Ç îãëÿäó íà öå
íåîáõіäíî îðієíòóâàòè ó÷íÿ, ùîá âіí ÷èòàâ íå äëÿ â÷èòåëÿ, à äëÿ îäíîêëàñíèêіâ,
àáè âîíè ïî÷óëè і çðîçóìіëè ïðî÷èòàíå, îöіíèëè, ÷è çóìіâ ÷èòà÷ ãîëîñîì ïåðåäàòè
ïî÷óòòÿ, çàêëàäåíі â òåêñòі.

Âàæëèâèì çàâäàííÿì óðîêіâ ÷èòàííÿ є íàâ÷àííÿ ÷èòàòè ìîâ÷êè. Îäíàê ôîðìóâàííÿ öüîãî óìіííÿ ñëіä ðîçïî÷èíàòè ïіñëÿ òîãî, ÿê ó÷íі îâîëîäіëè óìіííÿì
÷èòàòè ïðàâèëüíî öіëèìè ñëîâàìè òà ðîçóìіòè ïðî÷èòàíå.
×èòàííÿ ìîâ÷êè — öå óìіííÿ ÷èòàòè òіëüêè î÷èìà áåç âíóòðіøíüîãî ïðîãîâîðþâàííÿ. Òàêå ÷èòàííÿ ïåðåäáà÷àє óìіííÿ ÷èòàòè øâèäêî é ñëіäêóâàòè çà õîäîì
äóìêè, âèðàæåíîї â îêðåìèõ ðå÷åííÿõ і â òåêñòі çàãàëîì. Öå ïåðåäáà÷àє ôîðìóâàííÿ íå ëèøå øâèäêîñòі, à é ðîçóìіííÿ ïðî÷èòàíîãî ìîâ÷êè.
Ôîðìóâàííÿ óìіííÿ ÷èòàòè ìîâ÷êè ïðèïàäàє â îñíîâíîìó íà 4 êëàñ. Çàäëÿ
öüîãî ó÷íі âèêîíóþòü ñïåöіàëüíі çàâäàííÿ, ñïðÿìîâàíі íà ðîçâèòîê øâèäêîñòі ÷èòàííÿ і ðîçóìіííÿ ïðî÷èòàíîãî. Öå ïåðåäóñіì âïðàâè íà øâèäêèé ïåðåãëÿä ðå÷åíü
òà âñüîãî òåêñòó, ùîá çîðієíòóâàòèñÿ â ðîçäіëîâèõ çíàêàõ, çíàéòè îêðåìèé àáçàö,
âèñëіâ, îïèñ ãåðîÿ, ïåéçàæ òîùî.
Ðåàëіçàöіÿ іäåé îñîáèñòіñíî çîðієíòîâàíîãî íàâ÷àííÿ ïîòðåáóє іíäèâіäóàëіçàöії
÷èòàöüêîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ. Öå çóìîâëþє íåîáõіäíіñòü ñèñòåìàòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ äèôåðåíöіéîâàíèõ і òâîð÷èõ çàâäàíü, çàâäàíü íà âèáіð, óðàõóâàííÿ ïіä ÷àñ
îöіíþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü, çîêðåìà øâèäêîñòі òà ïðàâèëüíîñòі ÷èòàííÿ,
âèðàçíîñòі, іíäèâіäóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ó÷íіâ.
Ôîðìóþ÷è ÷èòàöüêó êîìïåòåíòíіñòü øêîëÿðіâ, âàæëèâî ïðèäіëÿòè óâàãó ðîçâèòêó âìіíü ÷èòàòè ñàìîñòіéíî (âãîëîñ і ìîâ÷êè) íåçíàéîìі їì õóäîæíі òâîðè ðіçíèõ æàíðіâ, îñêіëüêè ñàìå òàêå ÷èòàííÿ íåîáõіäíå ëþäèíі â æèòòі. Ñàìîñòіéíå
÷èòàííÿ ïåðåäáà÷àє éîãî ìîòèâàöіþ â÷èòåëåì, ïîïåðåäíє ïîÿñíåííÿ îêðåìèõ âèñëîâіâ, ñëіâ, à òàêîæ ïîäіé, ïðî ÿêі ìîâèòüñÿ â òåêñòі òîùî. Ïðè öüîìó ðåêîìåíäóєòüñÿ äàâàòè ó÷íÿì çàïèòàííÿ çà çìіñòîì, íà ÿêі âîíè ìàþòü çíàõîäèòè âіäïîâіäі.
Äëÿ öüîãî äîöіëüíî ïðàêòèêóâàòè ïîïåðåäíє ñàìîñòіéíå ÷èòàííÿ (âäîìà) òâîðó,
ÿêèé îïðàöüîâóâàòèìåòüñÿ ó êëàñі. Òàêå ÷èòàííÿ ðåêîìåíäóєòüñÿ ðîçïî÷èíàòè ç
äðóãîãî ïіâðі÷÷ÿ 3 êëàñó і ïðîäîâæóâàòè â 4-ìó. Ïîïåðåäíє ñàìîñòіéíå ÷èòàííÿ
òåêñòó ó÷íÿìè íå âèêëþ÷àє éîãî âèðàçíîãî ÷èòàííÿ â÷èòåëåì òà äіòüìè ó êëàñі.
Òàêèì ÷èíîì ó÷èòåëü íå ëèøå ïîäàє çðàçîê äëÿ íàñëіäóâàííÿ, à é ñïðèÿє ãëèáøîìó ðîçóìіííþ çìіñòó òåêñó, éîãî îñíîâíîї äóìêè, õàðàêòåðó ãåðîÿ, çàáåçïå÷óє
âåëèêèé åìîöіéíèé âïëèâ.

3. Літературознавча пропедевтика

Ó ïðîöåñі ðîáîòè íàä õóäîæíіìè òâîðàìè ó÷íі â÷àòüñÿ âèçíà÷àòè òåìó òà
îñíîâíó äóìêó õóäîæíüîãî òâîðó, éîãî ñþæåò і êîìïîçèöіþ (áåç óæèâàííÿ òåðìіíіâ), ðîçãëÿäàòè ôàêòè, ïîäії, âèçíà÷àòè ïåðñîíàæіâ òà їõíі õàðàêòåðè é ó÷èíêè, ïðàêòè÷íî ðîçðіçíÿòè æàíðè õóäîæíіõ òâîðіâ, çäіéñíþâàòè ñòðóêòóðíèé àíàëіç òåêñòó. Òàêó ëіòåðàòóðîçíàâ÷ó ïðîïåäåâòèêó ðåêîìåíäóєòüñÿ çäіéñíþâàòè ó
âçàєìîçâ’ÿçêó ç âіäïîâіäíîþ ðîáîòîþ íà óðîêàõ ðîñіéñüêîãî ëіòåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ. Àäæå ëіòåðàòóðîçíàâ÷і ïîíÿòòÿ є ñïіëüíèìè, à âìіííÿ çàñòîñîâóâàòè íàáóòі
çíàííÿ é óìіííÿ íà іíøîìó ìàòåðіàëі є ñâіä÷åííÿì íå ëèøå âèñîêîãî ðіâíÿ їõ
ñôîðìîâàíîñòі, à é ëіòåðàòóðîçíàâ÷îї êîìïåòåíòíîñòі ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ.
Ó âèçíà÷åííі òåìè é îñíîâíîї äóìêè, à òàêîæ ñòðóêòóðè õóäîæíüîãî òåêñòó
(çà÷èí (çàâ’ÿçêà), îñíîâíà ÷àñòèíà, çàâåðøåííÿ), ó÷èòåëþ ñëіä óñòàíîâëþâàòè
çâ’ÿçêè і ç óðîêàìè óêðàїíñüêîї ìîâè, îñêіëüêè âіäïîâіäíі óìіííÿ ôîðìóþòüñÿ ïіä
÷àñ âèâ÷åííÿ ðîçäіëó «Òåêñò».

4. Досвід читацької діяльності

Íàâ÷àííÿ ÷èòàòè ó 3–4 êëàñàõ ïåðåäáà÷àє ðîçâèòîê óìіíü ïðàöþâàòè ç êíèæêîþ, ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè ÷èòà÷à. Òàê, ó÷åíü ìàє çàïàì’ÿòîâóâàòè àâòîðà êíèæêè, ÿêó ÷èòàє, çíàòè åëåìåíòè êíèæêè, â÷èòèñÿ îðієíòóâàòèñÿ íà її ñòîðіíêàõ,
êîðèñòóâàòèñÿ çìіñòîì, çà ìàëþíêîì íà îáêëàäèíöі çäîãàäóâàòèñÿ é âèñëîâëþâàòè ìіðêóâàííÿ ïðî çìіñò êíèæêè. Ó÷èòåëü ìàє îçíàéîìëþâàòè ó÷íіâ іç êíèæêàìè
(çáіðêàìè òâîðіâ) îäíîãî àâòîðà (îïîâіäàííÿ, âіðøі) ÷è áàãàòüîõ (çáіðêè òâîðіâ íà
ïåâíó òåìó), ñïîíóêàòè äî ñàìîñòіéíîãî ÷èòàííÿ óêðàїíñüêîþ ìîâîþ. Öå âèêëèêàє ïåâíі òðóäíîùі, îñêіëüêè â ó÷íіâ íåâåëèêèé ñëîâíèêîâèé çàïàñ, áàãàòî ñëіâ і
âèñëîâіâ ìîæóòü áóòè íåçðîçóìіëèìè. Ñàìå òîìó çðîñòàє âàæëèâіñòü ðîáîòè ç äî-

âіäêîâîþ ëіòåðàòóðîþ (ïåðåêëàäíі, òëóìà÷íі ñëîâíèêè, åíöèêëîïåäії), ÿêîþ ñëіä
íàâ÷èòè ó÷íіâ êîðèñòóâàòèñÿ ÿê íà óðîêàõ, òàê і ïіä ÷àñ ñàìîñòіéíîãî ÷èòàííÿ â
ïîçàóðî÷íèé ÷àñ.
Äëÿ ôîðìóâàííÿ íàâè÷êè ñàìîñòіéíîãî ÷èòàííÿ òâîðіâ óêðàїíñüêîї äèòÿ÷îї ëіòåðàòóðè íàäçâè÷àéíî âåëèêå çíà÷åííÿ ìàþòü óðîêè ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ. Їõ
ìåòîäèêà òàêà æ ñàìà, ÿê і ðîñіéñüêîãî ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ. Âîíè ïðîâîäÿòüñÿ
ðàç íà ìіñÿöü íå òіëüêè â êëàñі, àëå é ó øêіëüíіé ÷è â ðàéîííіé áіáëіîòåöі. Ïðè
öüîìó óêðàїíñüêó äèòÿ÷ó ëіòåðàòóðó íà ïåâíó òåìó ÷è âèñòàâêó òâîðіâ ÿêîãîñü
àâòîðà ó÷èòåëü ãîòóє ðàçîì іç áіáëіîòåêàðåì, çàëó÷àþ÷è äî öüîãî é êðàùèõ ó÷íіâ.
Óðîê ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ ìîæå áóòè é ó êëàñі, ÿê ïіäñóìêîâèé іç ïåâíîї òåìè.
Òóò ó÷íі ðîçïîâіäàþòü ïðî ñàìîñòіéíî ïðî÷èòàíі îïîâіäàííÿ ÷è âіðøі êîíêðåòíîãî
àâòîðà íà çàäàíó òåìó, âèñëîâëþþòü ìіðêóâàííÿ ç ïðèâîäó ïðî÷èòàíîãî, ÷èòàþòü
íàïàì’ÿòü âіðøі. Óðîê ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ ìîæå áóòè ëіòåðàòóðíèì ðàíêîì,
íàïðèêëàä: «Ñâÿòî êíèæêè», «Â ãîñòÿõ ó êàçêè» àáî êîíêóðñîì. Âàæëèâî, ùîá
ó÷íі çàöіêàâëåíî ñòàâèëèñÿ é îõî÷å ãîòóâàëèñÿ äî íüîãî. Âèçíà÷àþ÷è òåìàòèêó
ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ óêðàїíñüêîї äèòÿ÷îї ëіòåðàòóðè, â÷èòåëü ìàє âðàõîâóâàòè
áіáëіîòå÷íі ðåñóðñè, íàÿâíіñòü êàçîê àáî òâîðіâ òîãî ÷è іíøîãî ïèñüìåííèêà â
äîìàøíіé áіáëіîòåöі é âіäïîâіäíî îðãàíіçîâóâàòè ðîáîòó ç ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ.

5. Розвиток літературно-творчої діяльності

Óðîêè ëіòåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ ó 3–4 êëàñàõ ïåðåäáà÷àþòü ðîçâèòîê òâîð÷îї äіÿëüíîñòі. Ó øêîëàõ ç ðîñіéñüêîþ ìîâîþ íàâ÷àííÿ öå ïåðåäóñіì ðîçâèòîê ìîâëåííєâèõ óìіíü і íàâè÷îê, çîêðåìà êîìóíіêàòèâíèõ, ÿêі îõîïëþþòü і àóäіàòèâíі
óìіííÿ, і ðîáîòó íàä çáàãà÷åííÿì òà àêòèâіçàöієþ ñëîâíèêîâîãî çàïàñó (âæèâàòè
íîâі ñëîâà é âèñëîâè ó ïðîöåñі ìîâëåííÿ), à òàêîæ ðîçâèòîê óìіíü ôîðìóëþâàòè é
âèñëîâëþâàòè äóìêó çà çìіñòîì ïðî÷èòàíîãî, ñòàâèòè çàïèòàííÿ é âіäïîâіäàòè íà
íèõ, ïåðåêàçóâàòè ïðî÷èòàíå, іíñöåíіçóâàòè, ÷èòàòè â ðîëÿõ, ñòâîðþâàòè ç äîïîìîãîþ â÷èòåëÿ âëàñíі íåâåëèêі òåêñòè, êàçêè, âіðøі. Äîáðå, ÿêùî òàêèì âïðàâàì
ïåðåäóþòü åêñêóðñії ó ïðèðîäó.
Õóäîæíÿ ëіòåðàòóðà ìàє òіñíèé çâ’ÿçîê іç ìóçèêîþ òà îáðàçîòâîð÷èì ìèñòåöòâîì, ÿêі ðàçîì іç ìèñòåöòâîì ñëîâà ïðîáóäæóþòü і çáàãà÷óþòü åìîöіéíі âіä÷óòòÿ øêîëÿðіâ, âіäêðèâàþòü ïåðåä íèìè ñâіò ïðåêðàñíîãî, âèõîâóþòü åñòåòè÷íі ñìàêè. Òîìó îïàíóâàííÿ ëіðè÷íèõ òâîðіâ, çîêðåìà ïðèñâÿ÷åíèõ ïîðàì ðîêó, äîöіëüíî
ñóïðîâîäæóâàòè ñëóõàííÿì ìóçèêè, ðîçãëÿäîì êàðòèí óêðàїíñüêèõ õóäîæíèêіâ
òîùî. Íàïèñàííÿ ïіä êåðіâíèöòâîì ó÷èòåëÿ òâîð÷èõ ðîáіò іç âèêîðèñòàííÿì âðàæåíü âіä ðіçíèõ âèäіâ ìèñòåöòâà íàïîâíþє їõ íîâèì çìіñòîì.
×àñòî òâîð÷і ðîáîòè ïîòðåáóþòü ïèñüìîâîãî ñóïðîâîäó ÷è îôîðìëåííÿ. Òîìó
ðåêîìåíäóєòüñÿ âåäåííÿ çîøèòіâ äëÿ òâîð÷èõ ðîáіò íà óðîêàõ ëіòåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ, à êðàùå — àëüáîìіâ, êóäè ó÷íі çàïèñóþòü íàéáіëüø óïîäîáàíі çðàçêè ïîåçії, îáðàçíі âèñëîâè, ñàìîñòіéíî ÷è êîëåêòèâíî ñêëàäåíі âіðøі, çàãàäêè, êàçêè;
øêîëÿðі іëþñòðóþòü òàêі àëüáîìè àïëіêàöіÿìè àáî âëàñíèìè ìàëþíêàìè, ðîçïîâіäàþòü ó êëàñі ïðî ñâіé àëüáîì, éîãî çìіñò, äåìîíñòðóþòü éîãî îôîðìëåííÿ. Ó÷èòåëü ìàє ÷àñ âіä ÷àñó öіêàâèòèñÿ çàïèñàìè, õâàëèòè äіòåé çà ãàðíå îôîðìëåííÿ é
àêóðàòíіñòü çàïèñіâ, ïіäòðèìóâàòè ñòàðàííèõ, çàîõî÷óâàòè ïàñèâíèõ, çàöіêàâëþâàòè áàéäóæèõ, âëàøòîâóâàòè âèñòàâêó àëüáîìіâ.
Íà ðîçâèòîê òâîð÷îї äіÿëüíîñòі (íàïèñàííÿ òâîð÷èõ ðîáіò) íà óðîêàõ ëіòåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ ó 3 êëàñі äîöіëüíî âіäâåñòè 6 ãîäèí, ó 4-ìó — 8 ãîäèí ïðîòÿãîì
ðîêó. Òàêі óðîêè ìîæíà ïðîâîäèòè ñïàðåíî òà îá’єäíóâàòè ç íàïèñàííÿì òâîð÷èõ
ðîáіò íà óðîêàõ ìîâè. Íà ïåðøîìó ç íèõ іäå êîëåêòèâíà ïіäãîòîâ÷à ðîáîòà, íà
äðóãîìó — íàïèñàííÿ (ïіä êåðіâíèöòâîì ó÷èòåëÿ) òâîðó.

3 КЛАС
70 годин (2 години на тиждень); резервний час — 2 години
Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

1. Коло і тематика читання
Усна народна творчість. Малі фольклорні
форми: народні дитячі пісні, ігри, лічилки,
загадки, скоромовки, прислів’я, приказки,
обрядові пісні. Казки про тварин, чарівні
казки, легенди.
Поезія. Вірші сюжетні, пейзажні, гумористичні, акровірші, вірші-загадки, скоромовки.
Проза. Оповідання (художні, науково-художні, науково-популярні). Літературні казки. Легенди.

Учень/учениця:
співвідносить вивчені твори з відповідними жанрами: казка, вірш, лічилка, скоромовка, прислів’я;
розрізняє фольклорні й авторські твори;
називає основні теми читання, прізвища,
імена українських письменників;

знає сюжети 2–3 фольклорних казок;
напам’ять 3–4 вірші та прізвища й імена їхТематика читання. Твори різних жанрів ніх авторів; 3–4 прислів’я;
про красу природи, необхідність оберігати
її; про життя і навчання дітей, їхні взаємини усвідомлює значення книжки в житті людини
з дорослими, стосунки в родині, повагу до
батьків; про Україну, любов до Батьківщини, звичаї, традиції українців, українську й
інші мови, повагу до культури народів інших національностей; про видатних людей
України, а також твори, які утверджують доброту, чесність, дружбу, взаємодопомогу

2. Формування і розвиток навички читання
Розвиток правильного, свідомого, виразного читання вголос цілими словами.
Формування і розвиток умінь вибирати та
застосовувати під час читання потрібний
тон, темп, гучність, слова, на які падає логічний наголос.
Розвиток умінь розуміти прочитане (слово,
речення, текст)

Учень/учениця:
читає наприкінці навчального року вголос
правильно, свідомо, виразно, цілими словами нормально за темпом;
вибирає та застосовує під час читання
потрібний тон, темп, гучність, слова, на які
падає логічний наголос;
може пояснити слово, вислів, зміст окремого речення, уривку, тексту в цілому

3. Літературознавча пропедевтика
Учень/учениця:
усвідомлює та визначає тему твору й основну думку;
знаходить у змісті тексту художні описи
природи, зовнішності людини, інших істот; пояснює їхню роль у творі; називає
учасників діалогу; розуміє зміст діалогу;
визначає у структурі художнього твору початок, основну частину, кінець; пояснює їх
взаємозв’язок після аналізу тексту;
Герой (персонаж) твору. Визначення го- самостійно визначає головного і другорядловного та другорядних персонажів твору; ного персонажів; пояснює риси характеру,
вчинки; розуміє залежність вчинків від обїхні риси характеру, вчинки.
ставин та від характеру персонажів;
Тема та основна думка твору
Формування умінь усвідомлювати й визначати тему твору та основну думку.
Сюжет і композиція (без уживання термінів).
Пейзаж, портрет, діалоги — основні елементи сюжету. Початок (зав’язка), основна
частина, кінець (завершення) як елементи
композиції твору, їх взаємозв’язок.
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Автор твору. Усвідомлення взаємозв’язків:
автора і теми; автора і книжки.
Ставлення письменника до зображуваних
подій і персонажів.
Епізоди з життя письменника.

пояснює, що певний письменник є автором
твору, розповідає, як автор ставиться до зображуваних ним подій і персонажів (з допомогою вчителя);
розповідає про деякі епізоди з життя письменників, про які довідалися під час навчання;

Мова твору. Яскраві, точні, образні вислови для характеристики персонажів, опису
природи.
Розвиток умінь виділяти в тексті епітети,
порівняння, метафори (без уживання термінів, практично), з’ясовувати їхню роль

знаходить у художньому тексті та вживає
у своєму мовленні під час характеристики
героїв твору чи опису природи яскраві, образні вислови; пояснює їхню роль;
самостійно визначає жанрові ознаки казок,
віршів, оповідань

4. Досвід читацької діяльності
Усвідомлення жанрової специфіки творів —
упізнавання і називання жанру твору
Жанр. Розвиток умінь усвідомлювати жанрові особливості творів, що вивчалися
Казки про тварин та чарівні казки. Спостереження за структурними особливостями цих творів. Особливості вимислу та
фантазії останніх: таємничі, зачаровані,
незвичайні місця, предмети, істоти; надзвичайна сила, дивовижні перетворення та ін.
Герої (персонажі) казок, їхні вчинки, мотиви
поведінки (з допомогою вчителя). Добро і
зло в казці.
Прислів’я і приказки. Тематика прислів’їв.
Формування умінь вибрати з кількох
прислів’їв таке, що найточніше відображає
основну думку твору.
Спостереження за використанням прислів’їв
і приказок у художніх творах.
Вірші. Формування знань про жанрові особливості віршів (рима, ритм, настрій, мелодика, уявні картини). Тематика віршів. Спостереження за мовою віршів.

Учень/учениця:
усвідомлює, називає основні ознаки казок
про тварин і чарівних казок;

правильно називає героїв казок; пояснює,
якими якостями вони наділені; висловлює
свою оцінку поведінки, вчинків персонажів;
робить висновок про добро і зло у казках;
розпізнає прислів’я і приказки з-поміж інших літературних жанрів;
вибирає з кількох прислів’їв таке, що найточніше відображає основну думку твору;

називає основні ознаки вірша (рима, ритм,
поділ на строфи — без уживання терміна);
пояснює, які почуття висловлює поет у творі; основні теми віршів, опрацьованих на
уроках;
Безкінечники. Їхні структурні особливості. називає основну відмінність акровіршів і
Акровірш (акростих) як особлива форма віршів-безкінечників від інших;
вірша (віршованої загадки).
Оповідання. Структурні особливості опові- називає основні ознаки оповідання; подання, герої (персонажі), тематика дитячих яснює, хто є героями (персонажами) оповідань; основні теми дитячих оповідань,
оповідань.
опрацьованих під час навчання;
Усвідомлення умовності подій у художньому має уявлення про умовність подій у художтворі, їх відмінність від реальних, життєвих. ньому творі;
Увага до особистості автора твору
знає деякі відомості про окремих авторів
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Смисловий і структурний аналіз тексту
Розвиток умінь знаходити і пояснювати Учень/учениця:
зв’язки між реченнями, абзацами і частина- знаходить і пояснює зв’язки між реченнями тексту; визначення послідовності подій ми, абзацами і частинами тексту;
у творі й орієнтування у структурі тексту: визначає послідовність подій у творі;
зачин (зав’язка), основна частина, кінцівка
(завершення).
Складання простого плану до невеликих за складає план до невеликих і нескладних за
будовою художніх і науково-художніх текобсягом і нескладних оповідань.
стів; добирає заголовки до частин тексту;
Користування планом для переказу прочи- уміє користуватися планом і малюнками
для переказу прочитаного (детально і витаного.
Розвиток умінь запитувати й відповідати на бірково, окремих частин);
запитання за змістом прочитаних текстів; формулює запитання до тексту і дає відпоставити запитання до тексту; вступати в віді; вступає в діалог за змістом прочитаного;
діалог (4–5 реплік) на основі прочитаного.
Формування уміння аналізувати тексти за- аналізує з допомогою вчителя тексти, надля знаходження певних ознак описуваних зиває ознаки описуваних предметів, явищ,
предметів, явищ, подій, персонажів тво- подій, вчинки дійових осіб;
ру, встановлення причиново-наслідкових встановлює з допомогою вчителя причизв’язків, визначення нового, невідомого, ново-наслідкові зв’язки, визначає головне,
узагальнення тощо.
узагальнює, доводить свою думку;
Формування уміння з допомогою вчителя співвідносить головну думку прочитаного
та самостійно виділяти головне в прочита- із заголовком, прислів’ям, ілюстраціями;
ному тексті; співвідносити головну думку
прочитаного із заголовком, прислів’ям, ілюстраціями.
Формування уміння розрізняти у творах визначає в творах елементи розповіді, описи, міркування
елементи розповіді, опису, міркування
Засоби художньої виразності, емоційно-оцінне ставлення читача
до змісту твору
Формування в учнів уявлень про образні
слова й вислови (епітет, порівняння, метафору), їх роль, різні форми вираження.
Усталені епітети, порівняння, метафори в
усній народній творчості й у творах письменників.
Знаходження в тексті слів, що мають переносне значення, пояснення їх значень на
прикладах.
Формування умінь визначати настрій, загальну тональність твору;
висловлювати свої враження від прочитаного, робити оцінні судження

Учень/учениця:
знаходить у тексті (з допомогою вчителя
і самостійно) порівняння, епітети, метафори (без уживання термінів); пояснює їх
роль у тексті;
знаходить у тексті слова, що мають переносне значення;
визначає настрій, загальну тональність
твору;
висловлює оцінні судження морального і
етичного характеру про події, вчинки персонажів, висловлює своє ставлення до прочитаного

5. Робота з дитячою книжкою; робота з інформацією
Формування вмінь самостійно ознайомлюватися з новою книжкою, орієнтуючись
на позатекстову інформацію, вміщену на
обкладинці, титульному аркуші, у поданій
анотації, передмові і т. ін.

Учень/учениця:
самостійно ознайомлюється з новою дитячою книжкою, орієнтуючись на зміст обкладинки, титульний аркуш, наведену в ній ано-
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тацію, передмову; прогнозує її орієнтовний
зміст;
Формування в учнів самостійно добирати і самостійно добирає і читає дитячі книжки
читати дитячі книжки за темами, рекомен- на рекомендовану вчителем тему;
дованими вчителем.
Формування вмінь здійснювати пошук по- здійснює пошук потрібної книжки у відкритрібної книжки у відкритому фонді, а також тому фонді бібліотеки та за допомогою Інза допомогою Інтернетресурсів бібліотеки тернет-ресурсів;
(з допомогою вчителя).
Формування умінь складати найпростіше складає найпростіше повідомлення про
повідомлення про прочитану книжку (усно, прочитану книжку (усно, з допомогою вчителя);
з допомогою вчителя).
Розвиток умінь самостійно користуватися усвідомлює призначення довідкової літерадовідковою літературою (дитячими енци- тури; самостійно користується нею для
пошуку потрібної інформації;
клопедіями, словниками тощо).
Розвиток у школярів умінь самостійно чита- знає і називає кілька українських дитячих
ти дитячу періодику
журналів, робить повідомлення про причитане в них

6. Розвиток літературно-творчої діяльності учнів
Виховання культури спілкування під час
колективного обговорення прочитаних
творів (умінь слухати думки, міркування
однолітків, із повагою ставитися до міркувань, суджень, які не збігаються з власними; бути толерантними під час діалогу,
колективної дискусії і т. ін.).

Учень/учениця:
бере участь у колективному обговоренні змісту самостійно прочитаних книжок:
уважно слухає думки, міркування однокласників; висловлює власні міркування
щодо прочитаного; виявляє толерантність,
повагу до однолітків під час діалогу, колективної дискусії;

Колективне та індивідуальне складання ва- уміє самостійно й у співпраці з учнями скларіантів завершення до літературних казок, дати твори-мініатюри про казкових героїв,
складання творів-мініатюр про казкових ге- інсценізувати;
роїв; інсценування прочитаного.
Складання з допомогою вчителя казок, за- з допомогою вчителя і самостійно (з викогадок, лічилок за аналогією, зразком і само- ристанням опорних слів, малюнків) складає
стійно; римування
казки, загадки, лічилки, добирає рими; бере
участь в інсценізації прочитаних творів
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1. Коло і тематика читання
Коло читання — фольклорні, художні, науково-художні твори українських письменників-класиків та сучасних українських дитячих та окремих зарубіжних письменників.
Усна народна творчість. Малі фольклорні
форми: прислів’я і приказки, лічилки, загадки, усмішки. Казки, легенди, народні пісні.
Поезія: вірші українських поетів — пейзажні й сюжетні, поеми (історичного змісту), легенди, байки.
Проза. Науково-художні твори.
Довідкова література.
Дитяча періодика (журнали, газети).
Тематика читання — твори різних жанрів
про красу природи і необхідність її збереження, життя дітей і дорослих, Україну,
українську мову, звичаї і традиції українців,
сторінки історії, видатних людей України, в
тому числі письменників, а також твори, в
яких утверджуються високі людські чесноти: любов до рідної землі, взаємодопомога,
чесність, дружба, толерантне ставлення до
інших мов, інших культур

Учень/учениця:
розрізняє фольклорні твори і твори письменників, співвідносить твір із відповідним
автором;
називає прізвища, імена українських письменників-класиків, а також тих, із творами
яких ознайомлювався під час читання;
називає автора і його твір, тему твору;
знає назви, сюжети 2–3 фольклорних і літературних казок;
знає напам’ять 4–5 віршів; 3–4 прислів’я,
розуміє їхній зміст і пояснює, у якій життєвій ситуації доцільно вживати кожне з них;
розрізняє жанри художніх творів;
усвідомлює, що читання є важливим джерелом знань, задовільнення пізнавальних
інтересів, цікавого дозвілля;
знає і з повагою ставиться до видатних
історичних і культурних діячів, традицій
українського народу

2. Формування і розвиток навички читання
Удосконалення навичок свідомого, правильного, виразного читання вголос із дотриманням основних норм літературної вимови та необхідного темпу.
Створення під керівництвом учителя і самостійно партитури читання. Правильне
використання під час читання інтонаційних
засобів виразності.

Удосконалення навички усвідомленого, у
відповідному темпі читання мовчки різних
за обсягом та жанровою специфікою текстів

Учень/учениця:
володіє навичкою читання вголос;
сприймає, розуміє (під час читання, слухання) зміст творів (текстів) різних жанрів,
виділяє в них суттєву інформацію;
самостійно готується до виразного читання; добирає та правильно застосовує
під час читання, декламації, інсценізації
різножанрових творів мовленнєві та позамовні засоби художньої виразності; передає за допомогою їх своє та авторське
ставлення до змісту твору;
усвідомлено і досить вільно читає мовчки
(у темпі, не нижчому 110 слів за хвилину)

3. Літературознавча пропедевтика
Тема та основна думка твору.
Розвиток умінь усвідомлювати та визначати тему і основну думку твору; розуміти
основний смисл описаних фактів, подій,
вчинків персонажів.
Сюжет і композиція (без уживання термінів).

Учень/учениця:
усвідомлює та визначає тему і основну
думку твору; розуміє основний смисл описаних фактів, подій, вчинків персонажів;
самостійно визначає відносно завершені
і самостійні частини тексту (епізоди); пояснює, хто герої твору, що і як про це сказано

Зміст навчального матеріалу
Факти, події, випадки, пригоди, характери персонажів у художньому творі, їх
взаємозв’язки.
Герой (персонаж) твору. Головний і другорядний персонажі у творі, стосунки між
ними. Мотиви вчинків персонажів. Характеристику персонажів, ставлення до героїв
твору, обґрунтування своїх думок.
Автор твору. Усвідомлення взаємозв’язків:
письменники — теми; письменник — жанр.
Найбільш цікаві факти біографії письменника.
Мова художнього твору. Усвідомлене
сприймання засобів художньої виразності
відповідно до їх функцій у творі.

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
в тексті; які події, пригоди трапилися, місце
і час подій, як вони пов’язані між собою;

самостійно визначає головних і другорядних персонажів твору; дає характеристику персонажам, пояснює, обґрунтовує
їхні вчинки та їх мотиви; висловлює до них
власне ставлення;
називає автора твору, теми та жанри
основні у творчості письменників, про які
довідалися під час навчання; розповідає
про цікаві факти біографії письменників;
пояснює, які яскраві, влучні слова і вислови вжив автор, щоб краще розкрити картини природи, зовнішність персонажів, їхні
характери, вчинки;
Жанр. Розвиток умінь самостійно визнача- розрізняє та визначає елементарні жанти жанрові ознаки творів, що вивчалися, об- рові ознаки літературних творів, які опрацьовувалися під час навчання; наводить
ґрунтовувати свою думку
приклади

4. Досвід читацької діяльності
Усвідомлення жанрової специфіки творів
Народні героїко-фантастичні казки. Відображення народного побуту, місце події
у казці, особливості мови цих казок. Герої,
їхні характери, вчинки, мотиви поведінки.
Відмінність казок про тварин та героїкофантастичних (чарівних).
Літературна казка. Зв’язок літературної казки з фольклорною.
Легенда як твір-переказ, оповитий казковістю, фантастикою, про якісь події, факти,
людей. Герої легенд, їхні риси особистості.
Відмінність легенди від казки.
Поезія. Поетичні твори.
Розширення та систематизація знань, умінь
школярів про жанрові особливості віршів і
їх тематику.
Емоційна тональність вірша.
Байка як невеликий за обсягом, здебільшого віршований твір, у якому в гумористичній, алегоричній формі зображуються
людські вчинки, характери, недоліки. Герої
(персонажі) байок.
Художнє оповідання. Удосконалення умінь
школярів орієнтуватися у структурі художнього оповідання.
Ставлення письменника до зображених подій, героїв твору.
Персонажі, їхні вчинки, мотиви.

Учень/учениця:
називає місце події у казках, героїв, пояснює їхні вчинки, мотиви поведінки; відмінність казок про тварин від героїко-фантастичних (на конкретних прикладах);
розрізняє фольклорну та літературну казку; пояснює спільне та відмінне у цих казках;
розрізняє легенди; пояснює відмінність від
казки; називає героїв легенд, їхні риси особистості;
називає ознаки вірша як жанру;
теми опрацьованих віршів;
розрізняє вірші за емоційною тональністю;
пояснює, які почуття передає поет у ліричному вірші (на конкретному прикладі);
має уявлення про жанрові особливості;
правильно називає героїв байок;

визначає структуру оповідання;
визначає ставлення письменника до зображених подій, героїв твору, виражає
власне ставлення;
визначає тему, усвідомлює сюжет, розуміє вчинки, події, визначає основну думку,
смислові частини, встановлює між ними
зв’язки;
Науково-художні оповідання. Художні і розрізняє художні і науково-художні опопізнавальні особливості науково-художніх відання, основні теми оповідань, які опратворів. Порівняння художнього і науково- цьовувалися під час навчання; виокрем-
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Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

художнього твору. Художня сюжетна лінія, лює (з допомогою вчителя) науково-пізхарактеристика героїв твору. Пізнавальна навальний матеріал, переказує зміст;
наукова інформація.
розрізняє твори (за наявністю чи відсутністю наукової інформації);
Історичні оповідання для дітей.
знає історичні оповідання для дітей, пояснює, що в таких творах мова йде про події
(людей), які відбувалися (жили) дуже давно;
Гумористичні твори для дітей. Гумор як розуміє гумор; спостерігає за авторським
добродушний необразливий сміх, його ви- вибором слова для змалювання героя,
ховний вплив на людину. Спостереження створення комічних ситуацій у гумористичза авторським вибором слова для характе- них творах, усвідомлює, що гумор не обристики героя, створення комічних ситуацій ражає людину, а почуття гумору є позитивта ін.
ною якістю особистості
Смисловий і структурний аналіз тексту
Сприймання художнього образу твору в
художніх і науково-художніх текстах, розуміння смислових зв’язків, істотних ознак,
понять, висновків.
З’ясування значення слів і висловів у тексті.
Знаходження і пояснення ознак певних подій, явищ, персонажів з метою їх характеристики й підготовки до виразного читання;
з’ясування ролі пейзажу для розуміння художніх образів.
Спостереження за будовою тексту, визначення структурних елементів у творах різних жанрів.
Складання плану оповідання, казки, статті.
Розповідь, переказ за планом

Учень/учениця:
розуміє текст, свідомо і досить повно відтворює зміст прочитаного; визначає основний смисл твору і розповіді;
вміє знаходити і пояснювати істотні ознаки певних подій, явищ; характеризувати
дійових осіб; встановлювати смислові
зв’язки між частинами тексту;
формулює запитання до тексту; будує діалог; аналізує й порівнює тексти різних жанрів; виділяє основне у творі і характеристиці персонажів; встановлює причиновонаслідкові зв’язки (з допомогою вчителя);
колективно складає план оповідання, казки, статті; використовує їх для розповіді,
різних видів переказу

Засоби художньої виразності, емоційно-оцінне ставлення читача
до змісту твору
Засоби створення художніх образів: художня виразність мови, з’ясування ролі епітетів, порівнянь, метафор, повторів, гіпербол
в усній народній творчості й у творчості поетів і прозаїків.

Учень/учениця:
знаходить у тексті засоби художньої виразності – епітет, метафору (без уживання
терміну), порівняння;
з’ясовує з допомогою вчителя їхню роль у
тексті, створенні художніх образів, описів,
розуміє їхню роль у тексті;
Формування в учнів емоційно-оцінного висловлює емоційно-оцінні судження;
ставлення до прочитаного (завдання на ви- виявляє ставлення автора і власне до зоявлення й оцінювання стану героїв твору браженого
шляхом формулювання власних оцінних суджень, виявлення авторської позиції щодо
зображеного)

5. Робота з дитячою книжкою; робота з інформацією
Удосконалення вмінь самостійно ознайомлюватися з новою книжкою, визначати її
орієнтовний зміст з опорою на позатекстову
інформацію.

Учень/учениця:
самостійно визначає орієнтовний зміст
книжки за типом видання, напр., збірка
творів різних авторів про природу, авторська збірка казок та ін., за ілюстративним
та довідково-інформаційним апаратом;
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Розвиток умінь самостійно складати коротке повідомлення про зміст прочитаного, висловлювати власне ставлення до нього.
Розвиток умінь користуватися довідковою
літературою.
Формування цікавості до дитячих журналів,
газет, що друкуються українською мовою.
Удосконалення вмінь самостійно орієнтуватися у світі дитячих книжок здійснювати
пошук потрібної книжки, користуючись Інтернет-ресурсами дитячої бібліотеки.
Формування вмінь брати участь в обговоренні змісту прочитаного: враховувати
думки й міркування однокласників, співвідносити їх, доповнювати власними; дотримуватися норм культури спілкування та ін.

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів
усно складає коротке повідомлення про
зміст книжки, висловлює власне ставлення до прочитаного;
самостійно користується словниками,
енциклопедією, щоб з’ясувати окремі слова, факти, події;
знає назви 1–2 дитячих журналів, розповідає про цікавий матеріал у тому чи іншому
номері журналу;
самостійно добирає дитячі книжки за завданням учителя, а також із власної ініціативи, користуючись відкритим книжковим
фондом бібліотеки, Інтернет-ресурсами;
бере участь у колективному обговоренні
змісту прочитаного, уважно слухає й розуміє запитання вчителя, думки, міркування
однокласників, аргументовано доповнює
їхні відповіді; дотримується норм культури спілкування під час дискусії; висловлює
власні оцінні судження щодо прочитаного

6. Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного
Удосконалення культури спілкування (уміння вислухати думку іншого, з повагою ставитись до міркувань, суджень, які не збігаються з власними; бути толерантними під
час діалогу, колективної дискусії та ін.).
Читання за ролями, інсценізація, читання
віршів напам’ять.
Переказування прочитаного із доповненнями, висловленням власної думки. Словесне малювання за уявою (персонажів, місця
дії тощо).
Складання казок, небилиць, творів-мініатюр, віршів, лічилок, загадок тощо.

Учень/учениця:
читає за ролями,
бере участь в інсценізації,
читає напам’ять;

переказує прочитане;
виконує творчі види завдань до прочитаного (доповнення, певні зміни тексту);

користується прийомами казок, складає
(колективно) загадки, лічилки, римовані
рядки;
використовує художні засоби у власному
мовленні (в описах, розповідях, творах);
Складання творчих робіт за змістом прочи- складає творчі роботи
таних текстів, побачених картин

Програму підготували:
О. Н. Хорошковська, завідувач лабораторії навчання української словесності
у школах національних меншин України і діаспори
Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук;
О. Я. Савченко, головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти
Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

