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Êóðñ «Ëіòåðàòóðíå ÷èòàííÿ» — îðãàíі÷íà ñêëàäîâà îñâіòíüîї ãàëóçі «Ìîâè і 
ëіòåðàòóðè». Éîãî îñíîâíîþ ìåòîþ є ðîçâèòîê äèòÿ÷îї îñîáèñòîñòі çàñîáà-
ìè ÷èòàöüêîї äіÿëüíîñòі, ôîðìóâàííÿ ÷èòàöüêîї êîìïåòåíòíîñòі ìîëîäøèõ 

øêîëÿðіâ, ÿêà є áàçîâîþ ñêëàäîâîþ êîìóíіêàòèâíîї і ïіçíàâàëüíîї êîìïåòåíòíîñ-
òåé, îçíàéîìëåííÿ ó÷íіâ іç äèòÿ÷îþ ëіòåðàòóðîþ ÿê ìèñòåöòâîì ñëîâà, ïіäãîòîâêà 
їõ äî ñèñòåìàòè÷íîãî âèâ÷åííÿ êóðñó ëіòåðàòóðè â îñíîâíіé øêîëі.

×èòàöüêà êîìïåòåíòíіñòü є îñîáèñòіñíî-äіÿëüíіñíèì іíòåãðîâàíèì ðåçóëüòà-
òîì âçàєìîäії çíàíü, óìіíü, íàâè÷îê òà öіííіñíèõ ñòàâëåíü ó÷íіâ, ùî íàáóâàєòüñÿ 
ó ïðîöåñі ðåàëіçàöії óñіõ çìіñòîâèõ ëіíіé ïðåäìåòà «×èòàííÿ».

Ïіä ÷àñ íàâ÷àííÿ âіäáóâàєòüñÿ ñòàíîâëåííÿ і ðîçâèòîê ÿêîñòåé äèòèíè-÷èòà÷à, 
çäàòíîї äî ñàìîñòіéíîї ÷èòàöüêîї, òâîð÷îї äіÿëüíîñòі; çäіéñíþєòüñÿ її ìîâëåííє-
âèé, ëіòåðàòóðíèé, іíòåëåêòóàëüíèé ðîçâèòîê; ôîðìóþòüñÿ ìîðàëüíî-åñòåòè÷íі 
óÿâëåííÿ і ïîíÿòòÿ, çáàãà÷óþòüñÿ ïî÷óòòÿ, âèõîâóєòüñÿ ëþáîâ äî ìèñòåöòâà ñëî-
âà, ïîòðåáà â ñèñòåìàòè÷íîìó ÷èòàííі.

Äëÿ äîñÿãíåííÿ ìåòè âèêîíóþòüñÿ òàêі çàâäàííÿ:
  ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ ïîâíîöіííîї íàâè÷êè ÷èòàííÿ ÿê áàçîâîї ó ñèñòåìі ïî÷àò-
êîâîãî íàâ÷àííÿ;

  îçíàéîìëåííÿ ó÷íіâ іç äèòÿ÷îþ ëіòåðàòóðîþ ðіçíîї òåìàòèêè і æàíðіâ; ôîðìó-
âàííÿ ó äіòåé ñîöіàëüíèõ, ìîðàëüíî-åòè÷íèõ öіííîñòåé ÷åðåç õóäîæíі îáðàçè 
ëіòåðàòóðíèõ òâîðіâ;

  ôîðìóâàííÿ ó øêîëÿðіâ óìіíü ñïðèéìàòè, ðîçóìіòè, àíàëіçóâàòè é іíòåðïðåòó-
âàòè ëіòåðàòóðíі òåêñòè ðіçíèõ âèäіâ іç âèêîðèñòàííÿì ïî÷àòêîâèõ ëіòåðàòó-
ðîçíàâ÷èõ ïîíÿòü;

  ðîçâèòîê ìîâëåííÿ ó÷íіâ; ôîðìóâàííÿ óìіíü ñòâîðþâàòè âëàñíі âèñëîâëþâàí-
íÿ çà çìіñòîì ïðî÷èòàíîãî (ïðîñëóõàíîãî);

  ðîçâèòîê òâîð÷îї ëіòåðàòóðíîї äіÿëüíîñòі øêîëÿðіâ;
  ôîðìóâàííÿ ó øêîëÿðіâ ïðèéîìіâ ñàìîñòіéíîї ðîáîòè ç äèòÿ÷èìè êíèæêàìè 
ðіçíèõ òèïіâ і âèäіâ, äîâіäêîâèì ìàòåðіàëîì, óìіíü çäіéñíþâàòè ïîøóê, äîáіð 
іíôîðìàöії äëÿ âèðіøåííÿ íàâ÷àëüíî-ïіçíàâàëüíèõ çàâäàíü;



  âèõîâàííÿ ïîòðåáè â ñèñòåìàòè÷íîìó ÷èòàííі ÿê çàñîáîâі ïіçíàííÿ ñâіòó, ñàìî-
ïіçíàííÿ, çàãàëüíîêóëüòóðíîãî ðîçâèòêó.
Íàâ÷àëüíèé ïðåäìåò «Ëіòåðàòóðíå ÷èòàííÿ» — áàãàòîôóíêöіîíàëüíèé. Óìіí-

íÿ і íàâè÷êè — ñêëàäîâà ÷èòàöüêîї êîìïåòåíòíîñòі. Âîíè ôîðìóþòüñÿ íà óðîêàõ 
ëіòåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ, є ïðåäìåòíèìè é çàãàëüíîíàâ÷àëüíèìè, à òàêîæ çàñîáîì 
îïàíóâàííÿ ïðàêòè÷íî âñіõ íàâ÷àëüíèõ ïðåäìåòіâ, çàáåçïå÷óþòü їõ ïîäàëüøå çà-
ñâîєííÿ ó íàñòóïíèõ ëàíêàõ çàãàëüíîîñâіòíüîї øêîëè.

Çìіñò ëіòåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ âèçíà÷àєòüñÿ íà îñíîâі òàêèõ ïðèíöèïіâ: òåìàòè÷-
íî-æàíðîâèé, åñòåòè÷íèé, ëіòåðàòóðîçíàâ÷èé, êîìóíіêàòèâíî-ìîâëåííєâèé.

Ïåðøі äâà ïðèíöèïè є âèçíà÷àëüíèìè ó âèáîðі òâîðіâ äëÿ ÷èòàííÿ. Êîëî ÷è-
òàííÿ îõîïëþє äîñòóïíі öіé âіêîâіé ãðóïі ó÷íіâ õóäîæíі òâîðè ðіçíèõ ðîäіâ і 
æàíðіâ, íàóêîâî-õóäîæíі, íàóêîâî-ïіçíàâàëüíі, ôîëüêëîðíі òâîðè óêðàїíñüêîї òà 
çàðóáіæíîї ëіòåðàòóðè, ïåðіîäèêó, äîâіäêîâó ëіòåðàòóðó.

Òåìàòèêà òâîðіâ âіäîáðàæàє ðіçíі ñòîðîíè æèòòÿ і äіÿëüíîñòі ëþäèíè, ñïðè-
ÿє ðîçøèðåííþ ñâіòîãëÿäó äіòåé, ïîïîâíåííþ їõíіõ çíàíü, çàñâîєííþ íàéâàæëè-
âіøèõ çàãàëüíîëþäñüêèõ öіííîñòåé. âèõîâàííþ íàéêðàùèõ ïî÷óòòіâ: ëþáîâі äî 
ðіäíîї çåìëі, ìîâè, ïðèðîäè, øàíîáëèâîãî ñòàâëåííÿ äî áàòüêіâ, ëþäåé ñòàðøîãî 
ïîêîëіííÿ, íàöіîíàëüíèõ òðàäèöіé ñâîãî íàðîäó òà êóëüòóðè іíøèõ íàðîäіâ.

Åñòåòè÷íèé ïðèíöèï ïåðåäáà÷àє äîáіð òâîðіâ ñëîâåñíîãî ìèñòåöòâà çà êðèòåðі-
ÿìè åñòåòè÷íîї öіííîñòі. Çìіñò âіäіáðàíèõ òâîðіâ ðîçêðèâàє ïåðåä ÷èòà÷åì ðіçíî-
ìàíіòíіñòü íàâêîëèøíüîãî ñâіòó, ëþäñüêèõ âçàєìèí, ñïðèÿє ðîçâèòêó ïî÷óòòіâ 
ãàðìîíії і êðàñè, ôîðìóâàííþ îñîáèñòіñíîãî ñòàâëåííÿ äî äіéñíîñòі.

Ëіòåðàòóðîçíàâ÷èé ïðèíöèï ìàє íà ìåòі ââåäåííÿ äî ñèñòåìè ïіäãîòîâêè äèòè-
íè-÷èòà÷à ïî÷àòêîâèõ ëіòåðàòóðîçíàâ÷èõ ïîíÿòü, ÿêі çàñâîþþòüñÿ ó÷íÿìè ïðàê-
òè÷íî, íà ðіâíі óÿâëåíü. Âіí ðåàëіçóєòüñÿ ó ïðîöåñі âèêîðèñòàííÿ åëåìåíòіâ àíà-
ëіçó é іíòåðïðåòàöії ëіòåðàòóðíîãî òåêñòó. Îá’єêòîì óâàãè ÷èòà÷à ñòàє ñëîâî, ùî 
îñìèñëþєòüñÿ íèì ÿê çàñіá ñòâîðåííÿ ñëîâåñíî-õóäîæíüîãî 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 âè-
ðàçíîñòі.

Âèçíà÷àëüíèì ó ìîâëåííєâîìó ðîçâèòêó ó÷íіâ, ó ôîðìóâàííі â íèõ äîñâіäó ìіæ-
îñîáèñòіñíîãî ñïіëêóâàííÿ є êîìóíіêàòèâíî-ìîâëåííєâèé ïðèíöèï, ïîâ’ÿçàíèé іç 
äæåðåëîì іíôîðìàöії. Ïіä ÷àñ íàâ÷àííÿ âіäáóâàєòüñÿ іíòåíñèâíèé ðîçâèòîê óñіõ 
õàðàêòåðèñòèê íàâè÷êè ÷èòàííÿ âãîëîñ і ìîâ÷êè ïðè ïðîâіäíіé ðîëі ñìèñëîâîãî 
÷èòàííÿ; ó÷íі îâîëîäіâàþòü ïðèéîìàìè âèðàçíîãî ÷èòàííÿ, óìіííÿìè áóäóâàòè 
âëàñíі âèñëîâëþâàííÿ çà çìіñòîì ïðî÷èòàíîãî (ïðîñëóõàíîãî), âèÿâëÿòè ãîòîâ-
íіñòü óâàæíî ñëóõàòè і ðîçóìіòè ñïіâáåñіäíèêà, áðàòè ó÷àñòü ó äіàëîçі.

Âïðîâàäæåííÿ êîìóíіêàòèâíî-ìîâëåííєâîãî ïðèíöèïó äîñÿãàєòüñÿ äіàëîãîâîþ 
âçàєìîäієþ ÷èòà÷à ç òåêñòîì, àâòîðîì, ãåðîÿìè éîãî òâîðó, çàñòîñóâàííÿì òåõ-
íîëîãіé êîîïåðàòèâíîãî íàâ÷àííÿ, ñòâîðåííÿì ñïåöіàëüíèõ íàâ÷àëüíèõ ñèòóàöіé 
(ðîáîòà â ïàðàõ, ìàëèõ ãðóïàõ, êîëåêòèâíå îáãîâîðåííÿ çìіñòó ïðî÷èòàíîãî, ïðî-
ñëóõàíîãî, ó÷àñòü ó ëіòåðàòóðíіé áåñіäі, ðîëüîâèõ ëіòåðàòóðíèõ іãðàõ, äåêëàìàöіÿ, 
äðàìàòèçàöіÿ òîùî), ó ïðîöåñі ÿêèõ ôîðìóєòüñÿ êóëüòóðà ñïіëêóâàííÿ.

Ôîðìóâàííÿ ÷èòàöüêèõ óìіíü çäіéñíþєòüñÿ ó íåðîçðèâíіé єäíîñòі ç ìîâëåííє-
âèìè. ßêùî ñèñòåìà ÷èòàöüêèõ óìіíü âіäîáðàæàє ïðîöåñ ñïðèéìàííÿ, îñìèñëåí-
íÿ òâîðó, òî ìîâëåííєâі óìіííÿ — ïðîöåñ ñòâîðåííÿ âëàñíîãî âèñëîâëþâàííÿ 
çà ïðî÷èòàíèì (ïðîñëóõàíèì). Ïðè öüîìó äіòè íå êîïіþþòü òåêñò-çðàçîê, à âèêî-
ðèñòîâóþòü äëÿ ïîáóäîâè âëàñíèõ âèñëîâëþâàíü çàñîáè, àíàëîãі÷íі òèì, ç ÿêèìè 
îçíàéîìèëèñü íà óðîêàõ ÷èòàííÿ.

Öіëåñïðÿìîâàíå ôîðìóâàííÿ ÷èòàöüêîї äіÿëüíîñòі ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ çíà-
õîäèòü ñâîє ïðîäîâæåííÿ é ðîçâèòîê â îðãàíіçàöії ñàìîñòіéíîї ðîáîòè ç äèòÿ÷îþ 
êíèæêîþ, ðîáîòè ç іíôîðìàöієþ ÿê íà ñïåöіàëüíî âіäâåäåíèõ çàíÿòòÿõ ó êëàñі, 
òàê і â ïîçàóðî÷íèé ÷àñ.

Äëÿ ôîðìóâàííÿ ÷èòàöüêîї êîìïåòåíòíîñòі ó÷íіâ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ìіæïðåä-
ìåòíі çâ’ÿçêè.



Îñíîâîþ ñòðóêòóðóâàííÿ ïðîãðàìè є çìіñòîâі ëіíії Äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó ç 
÷èòàííÿ:

  «Êîëî ÷èòàííÿ»;
  «Ôîðìóâàííÿ é ðîçâèòîê íàâè÷êè ÷èòàííÿ»;
  «Ëіòåðàòóðîçíàâ÷à ïðîïåäåâòèêà»;
  «Äîñâіä ÷èòàöüêîї äіÿëüíîñòі»;
  «Ðîáîòà ç äèòÿ÷îþ êíèæêîþ; ðîáîòà ç іíôîðìàöієþ»;
  «Ðîçâèòîê ëіòåðàòóðíî-òâîð÷îї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ íà îñíîâі ïðî÷èòàíîãî».

Коло читання

Êîëî ÷èòàííÿ ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ îõîïëþє òâîðè ðіçíèõ ðîäіâ і æàíðіâ äëÿ 
äіòåé öüîãî âіêó іç êðàùèõ íàäáàíü óêðàїíñüêîї і çàðóáіæíîї ëіòåðàòóðè.

Òâîðè óñíîї íàðîäíîї òâîð÷îñòі — ìàëі ôîëüêëîðíі ôîðìè: çàãàäêè, ñêîðîìîâ-
êè, ïðèñëіâ’ÿ, ïðèêàçêè, іãðîâèé ôîëüêëîð; êàçêè, ëåãåíäè, ìіôè.

Ëіòåðàòóðíі êàçêè óêðàїíñüêèõ òà çàðóáіæíèõ àâòîðіâ.
Òâîðè óêðàїíñüêèõ і çàðóáіæíèõ ïèñüìåííèêіâ-êëàñèêіâ, ÿêі ââіéøëè â êîëî 

äèòÿ÷îãî ÷èòàííÿ.
Òâîðè ñó÷àñíîї äèòÿ÷îї óêðàїíñüêîї òà çàðóáіæíîї ëіòåðàòóðè.
Äèòÿ÷à ïåðіîäèêà: ãàçåòè і æóðíàëè.
Äîâіäêîâà ëіòåðàòóðà: ñëîâíèêè, äîâіäíèêè, åíöèêëîïåäії äëÿ äіòåé.
Çà æàíðîâî-ðîäîâèìè ôîðìàìè öå — åïі÷íі òâîðè: îïîâіäàííÿ, áàéêè, ïîâіñòі, 

ïîâіñòі-êàçêè; ëіðè÷íі: òâîðè ðіçíîãî çìіñòó і ôîðìè; äðàìàòè÷íі: ï’єñè äëÿ äіòåé.
Çà òåìàòè÷íèì ñïðÿìóâàííÿì — òâîðè ïðî ïðèðîäó ó ðіçíі ïîðè ðîêó; òâîðè 

ïðî äіòåé, їõíі ñòîñóíêè, âçàєìèíè â ñіì’ї, ó øêîëі; ñòàâëåííÿ äî ïðèðîäè, ëþäåé, 
ïðàöі, ñòîðіíêè ç æèòòÿ âèäàòíèõ ëþäåé; òâîðè, ó ÿêèõ çâó÷àòü ìîòèâè ëþáîâі 
і ïîøàíè äî ðіäíîї çåìëі, ìîâè, òðàäèöіé óêðàїíñüêîãî òà іíøèõ íàðîäіâ; óòâåð-
äæóþòüñÿ äîáðî, ëþäÿíіñòü, ïðàöåëþáíіñòü, ÷åñòü, äðóæáà; ãóìîðèñòè÷íі òâîðè; 
íàóêîâî-õóäîæíі òâîðè ïðî æèâó і íåæèâó ïðèðîäó; ïðèãîäíèöüêі òâîðè, ôàíòàñ-
òèêà.

Ïåðåëіê òâîðіâ, âèçíà÷åíèõ öієþ çìіñòîâîþ ëіíієþ ïî êëàñàõ, є ðåêîìåíäîâà-
íèì і ìîæå áóòè çìіíåíèé óêëàäà÷àìè ïіäðó÷íèêіâ, ó÷èòåëÿìè.

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 іç íèõ îêðåìî і â ñóêóïíîñòі ïіäïîðÿäêîâàíèé ñìèñëî-
âіé ñòîðîíі ÷èòàííÿ, òîáòî ðîçóìіííþ òåêñòó. Öÿ ÿêіñòü, ùî є ïðîâіäíîþ, ïåðåä-
áà÷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 ÷àñòè-
íàìè òåêñòó, éîãî ôàêòè÷íîãî çìіñòó і îñíîâíîãî ñìèñëó.

Ïіä ÷àñ íàâ÷àííÿ ìîëîäøі øêîëÿðі îâîëîäіâàþòü äâîìà âèäàìè ÷èòàííÿ — 
âãîëîñ і ìîâ÷êè. ×èòàííÿ âãîëîñ — ÷іòêå, ïëàâíå, áåçïîìèëêîâå, öіëêîì âè-
ðàçíå, öіëèìè ñëîâàìè ó âіäïîâіäíîìó òåìïі. ×èòàííÿ ìîâ÷êè — áåç çîâíіøíіõ 
ìîâëåííєâèõ ðóõіâ, «î÷èìà», õàðàêòåðèçóєòüñÿ àêòèâіçàöієþ ïðîöåñіâ ðîçóìіííÿ, 
çàïàì’ÿòîâóâàííÿ і çàñâîєííÿ ïðî÷èòàíîãî, à òàêîæ çðîñòàííÿì òåìïó, ïîðіâíÿíî 
ç ÷èòàííÿì óãîëîñ*.

Ó 1–2 êëàñàõ îñíîâíà óâàãà çîñåðåäæóєòüñÿ íà іíòåíñèâíîìó ôîðìóâàííі 
ÿêîñòåé ÷èòàííÿ âãîëîñ. Ïàðàëåëüíî ç öèì â ó÷íіâ ôîðìóþòüñÿ óìіííÿ ñëóõà-
òè, ñïðèéìàòè é ðîçóìіòè çâ’ÿçíå óñíå é ïèñåìíå ìîâëåííÿ. Іç äðóãîãî ïіâðі÷÷ÿ 

* Для кожного класу програмою визначаються нормативи (якісні та орієнтовні кількісні по-
казники) читання вголос і мовчки.



2 êëàñó çàñòîñîâóєòüñÿ ìåòîäèêà íàâ÷àííÿ ÷èòàòè ìîâ÷êè. Ó 3–4 êëàñàõ çìіíþ-
єòüñÿ ñïіââіäíîøåííÿ âèäіâ ÷èòàííÿ. Ïðîâіäíå ìіñöå ó ñïðèéìàííі é çàñâîєííі 
íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó íàëåæèòü ìîâ÷àçíîìó ÷èòàííþ. Âіäïîâіäíî і â ðîáîòі ç 
òåêñòîì çáіëüøóєòüñÿ ïèòîìà âàãà âïðàâ і çàâäàíü íà ðîçâèòîê ñìèñëîâîї ñòîðîíè 
÷èòàííÿ.

Літературознавча пропедевтика

Ïåðåäáà÷àє îçíàéîìëåííÿ øêîëÿðіâ (íà ïî÷àòêîâîìó ðіâíі, ïðàêòè÷íî) ç îêðå-
ìèìè ëіòåðàòóðîçíàâ÷èìè ïîíÿòòÿìè, íåîáõіäíèìè їì ïіä ÷àñ àíàëіçó òà іíòåðïðå-
òàöії òâîðó. Â ó÷íіâ ôîðìóþòüñÿ íàéïðîñòіøі óÿâëåííÿ ïðî ñþæåò і êîìïîçèöіþ 
òâîðó (áåç óæèâàííÿ òåðìіíіâ), ïðî õóäîæíіé îáðàç-ïåðñîíàæ â åïі÷íîìó òâîðі òà 
õóäîæíіé îáðàç — ó ëіðè÷íîìó, ïðî äåÿêі îñîáëèâîñòі æàíðіâ õóäîæíіõ òâîðіâ, 
çàñîáè õóäîæíüîї âèðàçíîñòі, àâòîðñüêó ïîçèöіþ (ñòàâëåííÿ àâòîðà äî çîáðàæóâà-
íèõ ïîäіé, äî ïåðñîíàæіâ), òåìó òà îñíîâíó äóìêó òâîðó.

Õî÷à ó ïðîãðàìі ëіòåðàòóðîçíàâ÷ó ïðîïåäåâòèêó âèäіëåíî â îêðåìó çìіñòîâó 
ëіíіþ, âіäïðàöþâàííÿ çàçíà÷åíèõ ïîíÿòü çäіéñíþєòüñÿ ó ïðîöåñі âñіõ âèäіâ ÷è-
òàöüêîї äіÿëüíîñòі.

Досвід читацької діяльності 
(опрацювання текстів різних видів: художніх, науково-художніх)

Особливості опрацювання художніх творів

Óñâіäîìëåííÿ æàíðîâèõ îñîáëèâîñòåé òâîðіâ
Ïіä ÷àñ íàâ÷àííÿ ìîëîäøі øêîëÿðі îçíàéîìëþþòüñÿ çі çíà÷óùèìè îäèíèöÿìè 

òâîðіâ õóäîæíüîї ëіòåðàòóðè і ôîëüêëîðó, îïàíîâóþòü ïðàêòè÷íі óìіííÿ âïіçíà-
âàòè, ðîçðіçíþâàòè òà íàçèâàòè îêðåìі ëіòåðàòóðíі æàíðè: êàçêà (íàðîäíà і ëі-
òåðàòóðíà), îïîâіäàííÿ, ïîâіñòü, âіðø, áàéêà, ìàëі ôîëüêëîðíі ôîðìè (çàãàäêà, 
ïðèñëіâ’ÿ); іãðîâèé ôîëüêëîð (ñêîðîìîâêà, ëі÷èëêà, êàëåíäàðíî-îáðÿäîâà ïîåçіÿ 
òîùî).

Çàñâîєííÿ øêîëÿðàìè ëіòåðàòóðíèõ ôîðì, їõ æàíðîâèõ îñîáëèâîñòåé îðãàíіçî-
âóєòüñÿ ç óðàõóâàííÿì ïіçíàâàëüíèõ ìîæëèâîñòåé äіòåé. Ó÷íі 2 êëàñó îçíàéîì-
ëþþòüñÿ ç íàéïðîñòіøèìè æàíðîâèìè îñîáëèâîñòÿìè êàçêè íà ìàòåðіàëі êàçîê 
ïðî òâàðèí, îñêіëüêè âîíè є íàéïðîñòіøèìè і íàéäîñòóïíіøèìè äëÿ ñïðèéìàííÿ 
і ðîçóìіííÿ ïîðіâíÿíî ç іíøèìè âèäàìè. Ãåðîїêî-ôàíòàñòè÷íі êàçêè, ÿêі ìàþòü 
ñêëàäíіøó áóäîâó, áіëüøі çà îáñÿãîì, ñêëàäàþòüñÿ ç áàãàòüîõ åïіçîäіâ, âіäçíà-
÷àþòüñÿ îñîáëèâîþ âèãàäëèâіñòþ, ìіñòÿòü ïîòóæíèé ôàíòàñòè÷íèé åëåìåíò, äî-
öіëüíî ïî÷èíàòè âèâ÷àòè іç 3 êëàñó. Ëіðè÷íà ïîåçіÿ äîñòóïíіøà ó÷íÿì 4 êëàñó.

Ñìèñëîâèé і ñòðóêòóðíèé àíàëіç òâîðó
Àíàëіç õóäîæíüîãî òâîðó ґðóíòóєòüñÿ íà îñîáëèâîñòÿõ ñïðèéìàííÿ ìîëîäøè-

ìè øêîëÿðàìè ëіòåðàòóðè ÿê ìèñòåöòâà ñëîâà.
Îñíîâíå çàâäàííÿ ñìèñëîâîãî і ñòðóêòóðíîãî àíàëіçó õóäîæíüîãî òåêñòó — öå 

ñïðèéìàííÿ õóäîæíüîãî îáðàçó, óñâіäîìëåííÿ іäåї òâîðó. Öі çàâäàííÿ çóìîâëþ-
þòü âèáіð çàñîáіâ äëÿ їõ ðîçâ’ÿçàííÿ, òîáòî âèçíà÷àþòü, ÿêі ëіòåðàòóðîçíàâ÷і 
çíàííÿ і â ÿêîìó îáñÿçі áóäóòü ïîòðіáíі ó÷íÿì, ÿêі ñïîñòåðåæåííÿ çà æàíðîâîþ 
ñïåöèôіêîþ òîãî ÷è іíøîãî òâîðó âàðòî çðîáèòè, ÿêі ïðèéîìè àíàëіçó òåêñòó âè-
ÿâëÿþòüñÿ íàéáіëüø äîöіëüíèìè òîùî.

Àíàëіç òâîðіâ îõîïëþє òàêі ðіâíі: ïåðâèííèé, ïîãëèáëåíèé, ñòðóêòóðíèé. Àíà-
ëіçó òåêñòó ïåðåäóє ïåðâèííå öіëіñíå, áåçïîñåðåäíє, åìîöіéíå ñïðèéìàííÿ ó÷íÿìè 
òâîðó, öіëåñïðÿìîâàíå ïåðå÷èòóâàííÿ çìіñòó òà îêðåìèõ éîãî ôðàãìåíòіâ. Ó ïðî-
öåñі ïåðâèííîãî àíàëіçó ó÷íі ðîçìіðêîâóþòü íàä òèì, ÿê ïî÷èíàєòüñÿ òâіð, ÿêèì 



÷èíîì äàëі ðîçãîðòàþòüñÿ ïîäії, ÷èì âіí çàêіí÷óєòüñÿ. Ïðåäìåòîì ïîãëèáëåíîãî 
àíàëіçó ñòàє âèÿâëåííÿ ñìèñëîâèõ çâ’ÿçêіâ ìіæ ïåðñîíàæåì, ìіñöåì äії і ïîäіÿìè 
â åïі÷íîìó òâîðі, ñêëàäàííÿ õàðàêòåðèñòèê äіéîâèõ îñіá, àíàëіç їõíіõ â÷èíêіâ, 
ìîòèâіâ ïîâåäіíêè. Óñâіäîìëåííÿ öèõ çâ’ÿçêіâ ñòàíîâèòü îñíîâó ïî÷àòêîâîãî óÿâ-
ëåííÿ ïðî ñþæåò і êîìïîçèöіþ õóäîæíüîãî òâîðó, âèäіëåííÿ òåìè òà ãîëîâíîї 
äóìêè ïðî÷èòàíîãî òîùî.

Àíàëіçó ïіäëÿãàþòü íå âñі åëåìåíòè òåêñòó, à ëèøå òі, ÿêі íàéÿñêðàâіøå âè-
ðàæàþòü іäåþ òâîðó, ùî âèâ÷àєòüñÿ. Ñòðóêòóðíèé àíàëіç çìіñòó òâîðó ìàє íà ìåòі 
îðієíòóâàííÿ ó÷íіâ ó ñòðóêòóðі òåêñòó, âіäòâîðåííÿ éîãî ç îïîðîþ íà ïëàí ðіçíèõ 
âèäіâ, íà ìàëþíêè òîùî.

Çàñîáè õóäîæíüîї âèðàçíîñòі, åìîöіéíî-îöіííå ñòàâëåííÿ 
äî çìіñòó ïðî÷èòàíîãî (ïðîñëóõàíîãî) òâîðó

Öіëіñíå ñïðèéìàííÿ çìіñòó òâîðó, óñâіäîìëåííÿ éîãî іäåї íåðîçðèâíî ïîâ’ÿçàíå 
ç óìіííÿì ñïðèéìàòè çàñîáè õóäîæíüîї âèðàçíîñòі âіäïîâіäíî äî їõ ôóíêöіé ó 
õóäîæíüîìó òâîðі. Îñíîâîþ òàêîãî ñïðèéìàííÿ é îöіíêè çîáðàæóâàíîãî є ôîðìó-
âàííÿ â ó÷íіâ óÿâëåííÿ ïðî ñëîâî ÿê çàñіá ñòâîðåííÿ õóäîæíüîãî îáðàçó.

Ïіä êåðіâíèöòâîì ó÷èòåëÿ ìîëîäøі øêîëÿðі íàâ÷àþòüñÿ ïîìі÷àòè îñîáëèâîñòі 
àâòîðñüêîãî âèáîðó ñëіâ, çàñîáіâ âèðàæåííÿ åìîöіé, ïî÷óòòіâ, ñòàâëåííÿ äî çîáðà-
æóâàíèõ ïîäіé, ãåðîїâ.

Óñâіäîìëåííÿ ðîëі çàñîáіâ âèðàçíîñòі ó òâîðі äàє ó÷íÿì çìîãó ïîâíіøå ñïðèé-
ìàòè і âіäòâîðþâàòè â óÿâі êàðòèíè æèòòÿ, çìàëüîâàíі ïèñüìåííèêîì, âñòàíîâ-
ëþâàòè çâ’ÿçîê ìіæ íèìè, ðîçóìіòè àâòîðñüêó ïîçèöіþ, ùî ó ñâîþ ÷åðãó ñïðèÿє 
ïðîíèêíåííþ â åìîöіéíó òîíàëüíіñòü òâîðó.

Îâîëîäіííÿ öèìè ÷èòàöüêèìè óìіííÿìè ñòâîðþє óìîâè äëÿ ðîçâèòêó ó øêî-
ëÿðіâ çäàòíîñòі åìîöіéíî ðåàãóâàòè íà çìіñò ïðî÷èòàíîãî (ïðîñëóõàíîãî) òâîðó, 
âèÿâëÿòè é óñâіäîìëþâàòè ñâîї ïî÷óòòÿ, îïàíóâàííÿ óìіíü âèñëîâëþâàòè âëàñíі 
îöіííі ñóäæåííÿ, âèêîðèñòîâóþ÷è àäåêâàòíі ìîâëåííєâі çàñîáè.

Робота з науково-художніми творами

Íàóêîâî-õóäîæíіé òâіð — öå ðіçíîâèä äèòÿ÷îї ïіçíàâàëüíîї ëіòåðàòóðè. Ó òà-
êîìó òâîðі ïіçíàâàëüíà іíôîðìàöіÿ ðîçêðèâàєòüñÿ çà äîïîìîãîþ ñþæåòó, õàðàêòå-
ðèñòèêè (îïèñó) îáðàçіâ, ïîäіé, ÿâèù.

Çà æàíðîâîþ òà òåìàòè÷íîþ ðіçíîìàíіòíіñòþ — öå îïîâіäàííÿ, ïіçíàâàëüíі 
êàçêè, ïîâіñòі ïðî ÿâèùà ïðèðîäè, іñòîðè÷íі ïîäії, òåõíіêó, ãåîãðàôіþ.

Ðîáîòà ç íàóêîâî-õóäîæíіì òâîðîì ñïðÿìîâóєòüñÿ íà ôîðìóâàííÿ â ó÷íіâ 
óìіíü çíàõîäèòè ïіçíàâàëüíó іíôîðìàöіþ, âèçíà÷àòè іñòîòíі îçíàêè, âñòàíîâëþ-
âàòè ïðè÷èíîâî-íàñëіäêîâі çâ’ÿçêè òîùî.

Робота з дитячою книжкою; робота з інформацією

Îñíîâíèìè çàâäàííÿìè óðîêіâ ðîáîòè ç äèòÿ÷îþ êíèæêîþ, ðîáîòè ç іíôîðìà-
öієþ ó 2–4 êëàñàõ є ðîçøèðåííÿ êîëà äèòÿ÷îãî ÷èòàííÿ, ôîðìóâàííÿ ÷èòàöüêîї 
ñàìîñòіéíîñòі ó÷íіâ, ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó іíôîðìàöіéíîї êóëüòóðè ìîëîäøèõ øêî-
ëÿðіâ.

Íà êîæíîìó åòàïі íàâ÷àííÿ âèçíà÷àþòüñÿ çàâäàííÿ, äå âðàõîâàíî îñîáëèâîñòі 
êîæíîãî âіêîâîãî ìіêðîïåðіîäó, îáóìîâëþþòüñÿ ìåòîäèêà ðîáîòè òà îðãàíіçàöіÿ 
÷èòàöüêîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ, âèìîãè äî íàâ÷àëüíîãî ìàòåðіàëó, âèäè áіáëіîòå÷íî-
áіáëіîãðàôі÷íîї äîïîìîãè, òèïè, ñòðóêòóðà óðîêó (çàíÿòòÿ) òîùî.

Òàê, ó 2 êëàñі â÷èòåëü ñïðÿìîâóє øêîëÿðіâ íà øèðîêå îçíàéîìëåííÿ çі ñâіòîì 
äîñòóïíèõ їì êíèæîê іç âëàñíîї іíіöіàòèâè, íà ïîøóê ñåðåä íèõ òèõ, ÿêі íàéáіëü-
øîþ ìіðîþ ìîæóòü çàäîâîëüíèòè ïіçíàâàëüíі іíòåðåñè êîæíîãî ç ó÷íіâ.



Âðàõîâóþ÷è îá’єêòèâíі îáñòàâèíè âñå ùå íåäîñòàòíüîãî ðіâíÿ ñôîðìîâàíîñòі 
ïîâíîöіííîї íàâè÷êè ÷èòàííÿ ó÷íіâ, їõíüîãî ëіòåðàòóðíîãî ðîçâèòêó, îñîáëèâîãî 
çíà÷åííÿ íàáóâàє іíäèâіäóàëіçàöіÿ ñàìîñòіéíîї ÷èòàöüêîї äіÿëüíîñòі äіòåé. Ó÷è-
òåëü âèçíà÷àє íàâ÷àëüíі çàâäàííÿ ç óðàõóâàííÿì іíäèâіäóàëüíèõ ìîæëèâîñòåé 
êîæíîãî, ïîñòóïîâî óñêëàäíþþ÷è íàâ÷àëüíèé ìàòåðіàë, à òàêîæ ñïîñîáè éîãî 
îïðàöþâàííÿ.

Ó÷íі â÷àòüñÿ ñàìîñòіéíî âèçíà÷àòè çîâíіøíі ïîêàçíèêè çìіñòó êîæíîї êíèæ-
êè, âèáèðàòè ïîòðіáíó çà îêðåñëåíèìè ïåäàãîãîì ïîêàçíèêàìè, ñïіââіäíîñèòè їõ 
і íà öіé îñíîâі ðîáèòè çàãàëüíèé âèñíîâîê ïðî òåìàòèêó, îðієíòîâíèé çìіñò, êіëü-
êіñòü óìіùåíèõ ó íіé òâîðіâ. Òàêà äіÿëüíіñòü ñïðèÿє øâèäøîìó âõîäæåííþ äèòè-
íè â òåêñò, ÿêèé âîíà ÷èòàòèìå ñàìîñòіéíî.

Ó 3–4 êëàñàõ ñàìîñòіéíà ÷èòàöüêà äіÿëüíіñòü òàêîæ ìàє ñâîї îñîáëèâîñòі. Îä-
íèì іç ïðіîðèòåòíèõ çàâäàíü ó öåé ïåðіîä є ôîðìóâàííÿ і ðîçâèòîê ó øêîëÿðіâ 
ïðîäóêòèâíèõ ñïîñîáіâ ñàìîñòіéíîãî îïðàöþâàííÿ çìіñòó äèòÿ÷èõ êíèæîê ðіçíèõ 
òèïіâ і âèäіâ, ó ò.÷. çíà÷íèõ çà îáñÿãîì, äîâіäêîâîї ëіòåðàòóðè, äèòÿ÷îї ïåðіîäèêè, 
à òàêîæ óìіíü çäіéñíþâàòè ïîøóê, äîáіð, ñèñòåìàòèçàöіþ, óçàãàëüíåííÿ íàâ÷àëü-
íî-ïіçíàâàëüíîї іíôîðìàöії, êîðèñòóþ÷èñü çàñîáàìè áіáëіîòå÷íî-áіáëіîãðàôі÷íîї 
äîïîìîãè, äîâіäêîâî-іíôîðìàöіéíèì àïàðàòîì êíèæêè òà Іíòåðíåò-ðåñóðñàìè äè-
òÿ÷îї áіáëіîòåêè.

Íàáóòі ó ïîïåðåäíіõ êëàñàõ ïðàêòè÷íі óìіííÿ, ñïîñîáè ðîáîòè ç äèòÿ÷îþ 
êíèæêîþ äàþòü çìîãó øêîëÿðàì ïåðåâàæíî ñàìîñòіéíî ðîçâ’ÿçóâàòè ñïåöіàëüíі 
çàâäàííÿ, ÿêі ñòàíîâëÿòü ñóòíіñòü ÷èòàöüêîї äіÿëüíîñòі.

Âèçíà÷àþ÷è òâîðè äëÿ ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ, â÷èòåëü âðàõîâóє óìîâè çàáåç-
ïå÷åííÿ äèòÿ÷îþ ëіòåðàòóðîþ ðàéîííèõ (ìіñüêèõ) øêіëüíèõ, äîìàøíіõ áіáëіîòåê.

Îêðåñëåíèé çìіñò ðîáîòè ðåàëіçóєòüñÿ íà ñïåöіàëüíî âіäâåäåíèõ óðîêàõ, áіáëіî-
òå÷íèõ çàíÿòòÿõ (ïðîâîäÿòüñÿ 1 ðàç íà äâà òèæíі).

Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного

Ñïіëêóâàííÿ ç ëіòåðàòóðîþ ÿê ìèñòåöòâîì ñëîâà çàäîâîëüíÿє ïðèðîäíó ïîòðå-
áó äèòèíè â åìîöіéíèõ ïåðåæèâàííÿõ, ñòâîðþє ïåðåäóìîâè äëÿ ñàìîâèðàæåííÿ 
îñîáèñòîñòі. Ìîëîäøі øêîëÿðі áåðóòü ó÷àñòü ó ïîñèëüíіé òâîð÷іé äіÿëüíîñòі, ÿêà 
îðãàíіçîâóєòüñÿ â÷èòåëåì íà óðîêàõ êëàñíîãî і ïîçàêëàñíîãî ÷èòàííÿ і â ïîçà-
óðî÷íèé ÷àñ. Äëÿ ñòèìóëþâàííÿ òâîð÷èõ çäіáíîñòåé âèêîðèñòîâóþòüñÿ òàêі âèäè 
çàâäàíü: ñëîâåñíå ìàëþâàííÿ, ãðàôі÷íå іëþñòðóâàííÿ, òâîð÷èé ïåðåêàç, ÷èòàííÿ 
çà ðîëÿìè, іíñöåíіçàöіÿ, êîëåêòèâíå òà іíäèâіäóàëüíå ñêëàäàííÿ ç äîïîìîãîþ â÷è-
òåëÿ êàçîê, ëі÷èëîê, çàãàäîê òîùî.

* * *
Ìåòîäè÷íà ðåàëіçàöіÿ çìіñòó êóðñó «Ëіòåðàòóðíîãî ÷èòàííÿ» ïîòðåáóє ãíó÷-

êîãî ïіäõîäó äî âèçíà÷åííÿ ìåòè, ñòðóêòóðè óðîêіâ, äîáîðó ìåòîäіâ і ïðèéîìіâ 
îðãàíіçàöії ÷èòàöüêîї äіÿëüíîñòі ìîëîäøèõ øêîëÿðіâ.

Ó ïîєäíàííі ìåòîäіâ і ïðèéîìіâ íàâ÷àííÿ ñëіä ïðàãíóòè äî àêòèâіçàöії ïіçíà-
âàëüíîї і åìîöіéíî-ïî÷óòòєâîї ñôåðè ó÷íіâ, çàëó÷åííÿ їõ äî äіàëîãі÷íîї âçàєìîäії ç 
òåêñòîì, ñàìîâèðàæåííÿ ó òâîð÷іé äіÿëüíîñòі. Ïîâíîöіííå ñïðèéìàííÿ і ðîçóìіí-
íÿ ïåðåäáà÷àє âçàєìîäіþ ìîòèâàöіéíîãî, çìіñòîâîãî, îïåðàöіéíîãî, ðåôëåêñèâíîãî 
êîìïîíåíòіâ ÷èòàöüêîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ, ïîåòàïíіñòü îñÿãíåííÿ ñìèñëîâîї é îá-
ðàçíîї öіííîñòі òâîðó.

Ðåàëіçàöіÿ іäåé îñîáèñòіñíî çîðієíòîâàíîãî íàâ÷àííÿ ïîòðåáóє іíäèâіäóàëіçàöії 
÷èòàöüêîї äіÿëüíîñòі ó÷íіâ. Öå çóìîâëþє íåîáõіäíіñòü ñèñòåìàòè÷íîãî çàñòîñóâàí-
íÿ äèôåðåíöіéîâàíèõ і òâîð÷èõ çàâäàíü, çàâäàíü íà âèáіð, óðàõóâàííÿ â îöіíþ-
âàííі íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü (çîêðåìà òåìï ÷èòàííÿ, âèðàçíіñòü) іíäèâіäóàëüíèõ 
îñîáëèâîñòåé ó÷íіâ, їõíіõ ÷èòàöüêèõ іíòåðåñіâ.



Учень/учениця:
має уявлення про те, які твори за жанро-
вим, тематичним спрямуванням опрацьо-
вувалися на уроках літературного читання;

правильно називає кілька українських на-
родних казок, прізвища українських пись-
менників та їхні твори, з якими неодноразо-
во зустрічалися під час навчання

Учень/учениця:
читає наприкінці навчального року вголос 
правильно, свідомо, плавно цілими слова-
ми (допускається поскладове читання важ-
ких слів);
набуває початкових умінь читати мовчки;

користується прийомами розвитку темпу чи-
тання вголос (за завданням учителя виконує 
вправи з розвитку оперативного поля читан-
ня, зорового і смислового сприймання слів, 
вправляння читання у різному темпі тощо);

Твори дитячої літератури, доступної і ціка-
вої школярам цієї вікової групи
Усна народна творчість: малі фольклор-
ні форми — загадки, скоромовки, лічилки, 
дитячий ігровий фольклор, казки про тва-
рин, прислів’я.
Літературні казки. І. Франко, Олена Пчіл-
ка, Н. Забіла, О. Іваненко, Л. Костенко, 
В. Сухомлинський.
Загадки. Л. Глібов, Марійка Підгірянка, 
Т. Коломієць.
Скоромовки. Олена Пчілка, Г. Бойко.
Поезія (сюжетний вірш, пейзажна лірика). 
Т. Шевченко, Леся Українка, Олена Пчіл-
ка, П. Тичина М. Рильський, Олександр 
Олесь, Марійка Підгірянка, Д. Білоус, 
Микола Вороний, П. Воронько, С. Жупа-
нин, Н. Забіла, Л. Забашта, А. Камінчук, 
Т. Коломієць, Л. Костенко, А. Костецький, 
В. Лучук, А. Малишко, А. М’ястківський, 
К. Перелісна, В. Самійленко, О. Сенато-
вич, М. Сингаївський, В. Скомаровсь кий, 
М. Стельмах, Г. Чубач.
Проза (оповідання, уривки з повістей). 
В. Артамонова, О. Буцень, А. М’ястків-
сь кий, В. Сенцовський, В. Струтинський, 
В. Сухомлинський, М. Трублаїні, В. Чухліб.
Гумористичні твори. Д. Білоус, Г. Бой-
ко, А. Григорук, Т. Коломієць, В. Нестайко, 
І. Січовик, І. Світличний.
Науково-художня література. А. Коваль, 
О. Копиленко, Ю. Старостенко, Ю. Ярмиш, 
А. Волкова.
Зарубіжна література: казки народів Єв-
ропи

1. Спосіб читання.
Формування навичок усвідомленого, пра-
вильного, плавного читання цілими слова-
ми вголос.

Формування початкових умінь читати мовчки.

2. Темп читання.
Формування прийомів розвитку темпу чи-
тання вголос, розширення оперативного 
поля читання.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Коло читання

І семестр – 57 годин (3 години на тиждень);
ІІ семестр – 64 години (4 години на тиждень)

Формування і розвиток навички читання

2 КЛАС

121 година



читає вголос у темпі наприкінці I семестру 
35–45 слів за хвилину; наприкінці II семе-
стру — 50–60 слів за хвилину;

виконує за завданням вчителя спеціальні 
вправи, метою яких є тренування мовлен-
нєвого апарату, відпрацювання правильної 
артикуляції звуків рідної мови (чітке вимов-
ляння скоромовок, чистомовок; поєднання 
голосних та приголосних звуків, закінчення 
слів, багатоскладових слів та ін.);
вимовляє у процесі читання слова з до-
триманням норм орфоепії та правильно їх 
наголошує (за винятком важких для цієї ві-
кової групи слів).
розуміє, може пояснити значення слів, 
ужитих у тексті у прямому та переносному 
значеннях (за винятком незнайомих, незро-
зумілих слів, а також слів з високим ступе-
нем образності); 
виявляє в тексті незрозумілі слова і вирази, 
користується виносками;
розуміє, що слова в реченні, речення і час-
тини тексту пов’язані між собою за змістом;
виявляє уміння смислової здогадки під час 
виконання спеціальних вправ, прогнозує 
орієнтовний зміст тексту, окремих його час-
тин за заголовком, ілюстраціями та ін.;
виявляє розуміння цілісного змісту твору, 
пояснює зв’язки між фактами, подіями.
користується найпростішими інтонацій-
ними засобами виразності: дотримується 
пауз, обумовлених розділовими знаками у 
тексті, ритмікою тексту; правильно інто-
нує кінець речення; регулює темп читання, 
силу голосу (за завданням та з допомогою 
учителя)

Учень/учениця:
висловлюється щодо теми твору — що в 
ньому зображено, про що він написаний;
відповідає на запитання про кого, про що 
йдеться у творі? Що основне хотів сказати 
письменник? (з допомогою вчителя).
визначає в епічному творі складники сюже-
ту: початок, основну частину, кінцівку, виді-
ляє в тексті подію, випадок, епізод;
відтворює послідовність подій у творі;
усвідомлює наявність персонажа (низки 
персонажів) як дійової особи (дійових осіб) 
у будь-якому епічному творі; розрізняє їх за 
характером поведінки, вчинків (позитивні, 
негативні та ін.);

Формування уміння уповільнювати та при-
швидшувати темп читання (за завданням 
учителя), співвідносити темп читання зі 
змістом твору.

3. Правильність читання
Удосконалення звукової культури мовлен-
ня: розвиток чіткої дикції на основі вве-
дення спеціальних вправ для розминки і 
тренування артикуляційного апарату, для 
відпрацювання правильної вимови звуків 
рідної мови у словах і фразах. Навчання 
правильної (за нормами орфоепії) вимови 
слів та правильного їх наголошування під 
час читання.

4. Усвідомленість читання
Смислове розуміння слів у тексті як у пря-
мому, так і в переносному значеннях; усві-
домлення смислових зв’язків між речення-
ми і частинами тексту.
Розвиток смислової здогадки (антиципації).
Цілісне сприймання і розуміння тексту.

5. Виразність читання
Формування умінь дотримуватися пауз між 
реченнями, а також ритмічних пауз, зумов-
лених розділовими знаками і змістом тек-
сту.
Формування найпростіших прийомів регу-
лювання темпу читання, сили голосу, тону 
залежно від змісту та жанрової специфіки 
твору

Тема та основна думка твору

Сюжет і композиція
(без уживання термінів; на матеріалі неве-
ликих за обсягом і нескладних за будовою 
художніх текстів). Послідовність подій у 
творі, їх причиново-наслідкові зв’язки, ви-
падок, епізод.

Герой, персонаж твору; вчинки героя, пор-
трет, мова.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Літературознавча пропедевтика



має уявлення про один зі способів зобра-
ження персонажів — опис його зовнішності;
має початкове уявлення про автора як 
творця; правильно називає твір (прізвище 
письменника, заголовок); виявляє розумін-
ня того, що кожний авторський твір напи-
саний на ту чи іншу тему;
пояснює зображувальні можливості худож-
нього слова як засобу створення художньо-
го образу: людини, природи, тварини; що за 
допомогою слів можна уявити те, про що 
мовилося у творі;
розрізняє найпростіші жанрові особливості 
малих фольклорних форм (дитячі народні 
ігри, лічилки, мирилки, співаночки, скоро-
мовки, загадки), а також літературних форм 
(казки, оповідання, вірші)

Учень/учениця:
пояснює (на елементарному рівні) функ-
ції (призначення) жанрів дитячого ігрового 
фольклору, їх ритмічну будову, способи ви-
конання; правильно їх називає; 
бере участь у колективному розучуванні 
зразків дитячого ігрового фольклору і від-
творенні їх в ігровій формі;
пояснює призначення загадок, образний, 
асоціативний характер опису предмета, 
який слід відгадати;
знає напам’ять кілька загадок, уміє загаду-
вати їх одноліткам;
усвідомлює елементарні жанрові особли-
вості народної казки: наявність у змісті ви-
гадки, фантазії; розповідає про особливості 
побудови: традиційний зачин, кінцівка, по-
втори;
визначає, правильно називає героїв казок 
про тварин; на основі спостережень за по-
ведінкою вчинками, персонажів у казках 
розповідає про домінуючі риси їхніх харак-
терів, передає це голосом під час читання, 
інсценування; висловлює елементарні уза-
гальнені оцінні судження: лисиця — хитра, 
вовк — злий; заєць — боягуз та ін.; пояс-
нює, що літературна казка — це авторський 
твір;
виявляє практично ознаки віршованого 
тексту: графічну форму, наявність рими, 
ритму; на елементарному рівні розрізняє 
вірші за емоційним забарвленням (веселі, 
сумні);

Автор твору (початкове уявлення про те, 
як пов’язані автор — твір — тема).

Мова художнього твору (образність і точ-
ність слововживання).

Жанр (ознайомлення з найпростішими жан-
ровими особливостями дитячого ігрового 
фольклору, загадки, казки, вірша, оповіда-
ння)

Дитячий ігровий фольклор
Ознайомлення учнів зі зразками дитячої 
фольклорної поезії;
розучування і відтворення їх в ігровій фор-
мі, опредмечування змісту (ілюстрування, 
ліплення, інсценізація тощо).

Загадка — популярний жанр народної 
творчості, що розповідає про предмет, яви-
ща, їх істотні ознаки, але не називає їх. Об-
разність у зображенні предмета загадки.

Казка як фольклорний літературний твір, у 
якому є вимисел, фантазія. Народні казки 
про тварин. Герої казок про тварин, їхні вда-
ча, вчинки.
Послідовність і розвиток подій у казках про 
тварин.
Казкові прикмети: традиційні зачин, кінець, 
повтори, постійні епітети, звертання.
Поняття про літературну казку.

Вірш. Графічна форма тексту. 
Рима, ритм, настрій у вірші;автор твору, 
думки і почуття автора.
Декламація віршів. Інтонаційні мовні та по-
замовні засоби виразності (сила голосу, 
темпоритм, тон).

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Досвід читацької діяльності
Особливості опрацювання художнього твору

Усвідомлення жанрової специфіки творів— упізнавання і називання жанру твору



виділяє в тексті слова, словосполучення, 
розділові знаки, що вказують на відповідні 
темп, силу голосу, тон звучання (з допомо-
гою вчителя). Після попередньої підготов-
ки читає виразно вірш; користується най-
простішими прийомами заучування віршів 
напам’ять (за опорними словами, опорними 
малюнками, строфами); на кінець навчаль-
ного року знає напам’ять 6–7 віршів;
розрізняє оповідання за найпростішими 
жанровими ознаками; виділяє, правильно 
називає персонажів оповідання; вислов-
лює свою думку щодо поведінки героїв, ви-
являє розуміння авторського ставлення до 
персонажів, їхніх вчинків

Учень/учениця:
правильно називає фактичні події, дійових 
осіб; розрізняє у тексті відоме і невідоме;
розуміє запитання вчителя;
уміє знаходити у тексті відповіді на відтво-
рення фактичного змісту прочитаного

Учень/учениця:
правильно встановлює зв’язки між поді-
ями, дійовими особами;
самостійно виділяє істотні ознаки явища, 
події, персонажів;
уміє аналізувати мовлення, вчинки, мо-
тиви поведінки дійових осіб (із допомогою 
вчителя);
уміє знаходити у тексті найважливіші сло-
ва, речення, що характеризують певні якос-
ті дійових осіб, подій, явищ;
уміє сформулювати запитання до окремих 
абзаців і тексту загалом з допомогою вчи-
теля;
уміє визначати тему та основну думку 
окремих абзаців і тексту загалом (із допо-
могою вчителя);
розуміє роль заголовка у сприйманні тек-
сту;
знає про різні форми заголовка (називне, 
питальне речення; одне слово і речення);
вміє пояснити смисл заголовка (з допомо-
гою вчителя);

Виявлення ознак (слів, словосполучень, 
розділових знаків у тексті), що вказують на 
необхідність зміни засобів виразності під 
час читання (декламації).
Найпростіші прийоми заучування віршів 
напам’ять (за опорними малюнками, опо-
рними словами).
Розвиток поетичного слуху.

Оповідання як невеликий розповідний 
художній твір про якийсь випадок, епізод із 
життя героя.
Особливості відтворення подій у тексті.
Персонажі (герої) оповідання, їхні вчинки, 
мотиви поведінки.
Автор оповідання, його ставлення до героя, 
його вчинків. Тема, основна думка твору

Відтворення учнями подій у тексті, називан-
ня дійових осіб, знаходження і пояснення (з 
допомогою вчителя) незрозумілих слів.

Знаходження в тексті відповідей на запи-
тання щодо відтворення фактичного змісту 
прочитаного

Перечитування тексту з метою встановлен-
ня зв’язків між подіями твору, між дійовими 
особами; виділення істотних ознак явищ, 
подій.
Складання характеристики дійових осіб 
через аналіз їхнього мовлення, вчинків, мо-
тивів поведінки; пошук слів автора, які ви-
являють його ставлення до описаного.
Формування умінь знаходити в тексті клю-
чові слова, а також речення для характе-
ристики дійових осіб, подій явищ і т. ін.
Формування уміння ставити запитання до 
окремих абзаців і до тексту.
Виділення теми і головної думки прочита-
ного.

Заголовок, обговорення смислу заголовка.
Простежування різних форм заголовка; 
встановлення зв’язку між заголовком твору 
і змістом, основною думкою прочитаного.
Обговорення варіантів заголовків, обґрун-
тування їх вибору.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Смисловий і структурний аналіз тексту (протягом року)

Первинний аналіз

Поглиблений аналіз



висловлює власні міркування щодо можли-
вого розвитку подій

Учень/учениця:
уміє розпізнавати у структурі тексту за-
головок, абзаци;
самостійно знаходити у тексті абзаци 
за певними ознаками (кількість, обсяг, роз-
ташування); слова, речення за певними 
орієнтирами (найдовше, власні назви, сло-
ва, які звучать однаково, але мають різний 
смисл та ін.);
уміє визначати у тексті структурні елемен-
ти (зачин, основна частина, кінцівка);

уміє скласти план текстів, поділених на 
частини (у малюнках, називних реченнях);

уміє відтворити текст за планом або за 
малюнками;
уміє самостійно знаходити діалоги; читати 
в особах

Учень/учениця:
уміє розпізнавати і знаходити у тексті 
яскраві образні слова, вислови (епітети, по-
рівняння, метафори без уживання терміна);
уміє пояснювати з допомогою вчителя 
мету їх використання у тексті;
знаходити слова з переносним значенням 
і багатозначні слова, вміти їх пояснювати у 
контексті;
уміє передавати свої враження, почуття 
від прочитаного у зв’язних висловлюваннях 
(твори-мініатюри, описи);

уміє використовувати у розповіді, перека-
зі яскраві, образні вислови із прочитаного 
тексту;

уміє визначати емоційний настрій твору (з 
допомогою вчителя);

уміє застосовувати у своєму мовленні ви-
слови із прочитаних творів усної народної 
творчості (з пісень, казок, прислів’їв, при-
казок);

Розвиток смислової здогадки — антиципа-
ції під час читання (слухання), умінь прогно-
зувати орієнтований зміст тексту на основі 
його заголовка, розгляду ілюстрацій

Поняття про абзац, усвідомлення його ролі 
у тексті; знаходження абзаців у різних за 
обсягом текстах.

Орієнтування у логічній структурі тексту: 
зачин, основна частина, кінцівка; знахо-
дження їх у текстах різного обсягу.
Формування умінь складати план до неве-
ликих за обсягом і нескладних за будовою 
епічних творів.
Відтворення тексту з опорою на готовий 
план, малюнки.
Розрізнення у тексті діалогів; мови автора і 
дійових осіб

Практичне ознайомлення учнів із засобами 
художньої виразності у тексті (епітет, порів-
няння, метафора).

Знаходження слів із переносним значенням 
і вживання їх у своєму мовленні; пояснення 
у контексті багатозначних слів.
Формування умінь відтворювати художні 
образи на основі зіставлення реального та 
образного опису предмета чи явища.
Формування умінь передавати свої вражен-
ня, почуття від прочитаного за допомогою 
зв’язних висловлювань.
Відтворення змісту тексту з урахуванням 
особливостей його мови, використовуван-
ня яскравих, образних висловів, вжитих у 
тексті.
Формування умінь визначати загальний 
емоційний настрій твору, адекватно реагу-
вати на його зміст.
Розвиток в учнів прагнення до засвоєння і 
вживання у своєму мовленні образних ви-
словів із народних пісень, казок, прислів’їв, 
приказок.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Засоби художньої виразності; емоційно-оцінне ставлення читача 
до змісту твору

Структурний аналіз



уміє висловлювати елементарні оцінні мо-
ральні та етичні судження про події, явища 
персонажів прочитаних творів із викорис-
танням оцінної лексики 

Учень/учениця:
має початкове уявлення про наукову ін-
формацію, відшукує в тексті слова-терміни, 
виділяє пізнавальну інформацію, визначає 
тему (з допомогою вчителя), відтворює її 
зміст

Учень/учениця:
виділяє, називає, показує елементи дитячої 
книжки: титульний аркуш, передмова, зміст 
(перелік творів), умовні графічні позначки; 
пояснює їх призначення (самостійно та з 
допомогою вчителя);
самостійно знаходить потрібний твір за 
змістом (переліком творів);
практично розрізняє дитячі книжки за ти-
пом видання: книжка-твір; книжка-збірка (на 
основі розгляду та зіставлення елементів 
позатекстової інформації: написів та об-
кладинці, на титульному аркуші, ілюстра-
цій, змісту (переліку творів);
самостійно вибирає потрібну книжку з кіль-
кох запропонованих (не більше 4-х) за вка-
заними педагогом ознаками;
за завданням педагога добирає дитячі 
книжки на певну тему дитячого читання (на-
приклад, казки про тварин; вірші про при-
роду і т. ін.);
розповідає, як розташовані дитячі книжки 
на полицях у відкритому фонді бібліотеки 
(наприклад, за алфавітом, тематикою);
пояснює призначення рекомендаційного 
списку дитячої літератури, книжкової ви-
ставки;
знаходить за завданням дорослого по-
трібну книжку, користуючись цими видами 
бібліотечно-бібліографічної допомоги;
пояснює призначення абонемента в бібліо-
теці;

Формування умінь використовувати відпо-
відну лексику твору для характеристики 
персонажів, висловлювати елементарні 
оцінні моральні та етичні судження (про 
вчинок героя, ставлення до природи, краси 
довкілля, людей)

Науково-художній твір, у якому пізнаваль-
на інформація подається через художній 
зміст. Наукова інформація. Слова-терміни

Практичне ознайомлення учнів із книго-
знавчими поняттями: титульний аркуш, пе-
редмова, зміст, умовні графічні позначки, 
виноска, збірка авторська, збірка тематич-
на.

Розвиток умінь самостійно знаходити по-
трібний твір за змістом (переліком) творів.
Формування умінь розрізняти дитячі книжки 
за типом видання.

Формування умінь орієнтуватися у групі ди-
тячих книжок.

Формування умінь добирати книжки на пев-
ну тему дитячого читання.

Ознайомлення учнів із розстановкою кни-
жок у відкритому фонді дитячої бібліотеки.

Ознайомлення учнів із видами бібліотечно-
бібліографічної допомоги: рекомендацій-
ним списком дитячої літератури, книжко-
вою виставкою (авторською, тематичною).

Практичне ознайомлення учнів із поняттям 
«абонемент» та роботою бібліотекаря на 
абонементі.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Робота з дитячою книжкою; робота з інформацією

Робота з науково-художніми творами



самостійно розглядає дитячі періодичні 
видання; за завданням учителя знаходить, 
показує відповідну рубрику в кількох числах 
журналу

Учень/учениця:
уміє придумувати словесні картини до епі-
зодів; розповіді за малюнками за своїми 
спостереження; опорними словами;
бере участь у групових і колективних інс-
ценізаціях прочитаного (читання за ролями, 
передача голосом, жестами, мімікою харак-
теру персонажів);

бере участь в обговоренні творчих робіт 
однокласників; 
висловлює оцінні судження;

уміє розповісти твір від імені дійової осо-
би; зі зміною часу подій;

уміє заповнювати пропущені рими шляхом 
добору слів, поданих для римування (інди-
відуально або у процесі групової чи парної 
роботи; з допомогою вчителя)

Практичне ознайомлення учнів із поняттям 
«рубрика». Розвиток умінь самостійно пра-
цювати з дитячими періодичними видання-
ми

Завдання на розвиток репродуктивної і 
творчої уяви. Ілюстрування художніх обра-
зів твору; придумування словесних картин, 
розповідей за малюнками; створення ігро-
вих ситуацій, у яких діти виступають у ролі 
авторів, акторів, глядачів.

Обговорення творчих робіт (малюнків, роз-
повідей) учнів за сюжетами прочитаних 
творів.

Індивідуальне і колективне складання варі-
антів кінцівок до відомих казок, оповідань.

Складання творів-мініатюр про казкових ге-
роїв, за спостереженнями.

Складання усних оповідань (розповідей) 
від імені дійової особи.

Проведення ігрових ситуацій «На що це 
схоже?».

Заповнення пропусків у художньому описі 
предмета.

Добір ланцюжків римованих слів.

Доповнення пропущених рим в уривках вір-
шів (з допомогою вчителя).

Придумування загадок, лічилок, небилиць 
за прочитаним

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного



3 КЛАС

121 година

Учень/учениця:
співвідносить вивчені твори з відповідни-
ми жанрами: казка, вірш, оповідання, байка, 
п’єса;

розрізняє фольклорні і авторські твори; 
твори за емоційним забарвленням; 

називає основні теми читання; прізвища, 
імена українських письменників-класиків, 
найвідоміших письменників-казкарів та їхні 
твори, з якими ознайомились під час на-
вчання;

знає сюжети 4–5 фольклорних казок; 
напам’ять 7–8 віршів, прізвища, імена їхніх 
авторів; 5–6 прислів’їв; 

усвідомлює значення книжки в житті людини

У 3 класі коло читання розширюється за 
жанрами і персоналіями, охоплюючи до-
ступні, цікаві для цього віку твори, які ма-
ють художньо-естетичну цінність.
Усна народна творчість. Малі фольклорні 
форми: народні дитячі пісеньки, ігри, лічил-
ки, загадки, скоромовки, прислів’я, приказ-
ки; народні усмішки, чарівні казки, легенди, 
народні пісні.
Поезія (вірші сюжетні, пейзажні, гуморис-
тичні, фантастичні). Т. Шевченко, Леся 
Українка, П. Тичина, М. Рильський, В. Сосю-
ра, Олександр Олесь, І. Калинець, М. Воро-
ний, М. Вінграновський, П. Воронько, Н. За-
біла, М. Стельмах, А. Качан, Л. Костенко, 
В. Коломієць, Т. Коломієць, А. Костецький, 
А. Малишко, А. М’ястківський, Є. Горєва, 
В. Лучук, П. Осадчук, Марійка Підгірянка, 
Олена Пчілка, М. Познанська, І. Кульська, 
С. Жупанин, В. Самійленко, В. Скомаров-
ський, І. Січовик, О. Сенатович, Г. Бойко, 
Д. Білоус, Д. Павличко, І. Світличний, І. Жи-
ленко, М. Сингаївський, Г. Чубач.
Акровірші, вірші-загадки, вірші-скоромовки.
Байки. Л. Глібов, П. Глазовий.
Проза. Оповідання, уривки з повістей. 
О. Буцень, Є. Гуцало, А. Григорук, В. Кава, 
О. Клименко, В. Нестайко, Д. Чередничен-
ко, О. Іваненко, І. Сенченко, В. Скуратів-
ський, Г. Тютюнник, Микола Трублаїні, В. Су-
хомлинський, Ю. Збанацький, М. Стельмах, 
В. Чухліб, О. Дерманський, Л. Вороніна, 
М. Чумарна.
Літературні казки. К. Ушинський, І. Франко, 
Леся Українка, О. Зима, І. Липа, О. Іванен-
ко, В. Скомаровський, В. Сухомлинський, 
Л. Письменна, Ю. Ярмиш.
П’єси. Н. Куфко, Олександр Олесь, Л. Мовчун.
Сходинки до монографічного вивчен-
ня творчості поетів: Марійка Підгірянка, 
Н. Забіла, П. Воронько, М. Стельмах, Т. Ко-
ломієць, А. Костецький, Д. Павличко.
Науково-художні твори. Г. Демченко, 
О. Іва ненко, О. Копиленко, Ю. Старостен-
ко, А. Коваль, П. Утевська, Ю. Дмитрієв, 
М. Пришвін.
Довідкова література в контексті завдань 
літературного розвитку молодших школярів.
Сторінками дитячих журналів.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Коло читання

І семестр – 57 годин (3 години на тиждень);
ІІ семестр – 64 години (4 години на тиждень)



Учень/учениця:
читає наприкінці I семестру вголос у темпі 
65–70 слів за хвилину; наприкінці навчаль-
ного року вголос правильно, свідомо, ви-
разно, цілими словами та групами слів у 
темпі 75–80 слів за хвилину;
оволодіває продуктивними способами чи-
тання мовчки (самостійно та з допомогою 
вчителя);
вибирає та застосовує під час читання 
мовленнєві засоби виразності (тон, темп, 
гучність, логічний наголос) — самостійно 
та з допомогою вчителя;

застосовує вправи різних видів, спрямо-
вані на розвиток артикуляційного апарату, 
розширення оперативного поля зору, роз-
виток смислової здогадки (антиципації), 
розвиток темпу читання вголос і мовчки; 
розвиток уваги і пам’яті у процесі сприй-
мання 

Учень/учениця:
усвідомлює та самостійно визначає тему 
твору; основну думку — з допомогою вчи-
теля;
знаходить у структурі тексту художні опи-
си природи, зовнішності людини, інших жи-
вих істот; пояснює їх роль у творі; називає 
учасників діалогу; розуміє зміст діалогу; 
визначає у структурі епічного твору поча-
ток, основну частину, кінцівку; пояснює їх 
взаємозв’язок (після аналізу твору);
самостійно визначає головного і другоряд-
ного персонажів;
пояснює, хто з персонажів є позитивним, 
хто — негативним (самостійно та з допомо-
гою вчителя);
пояснює, що той чи інший письменник є ав-
тором низки творів, низки книжок на певну 
тему, наводить приклади; має елементар-
не уявлення про авторську позицію: як ав-

Зарубіжна література. Казки, оповідання, 
уривки з повістей. П. Єршов, О. Пушкін, 
Г. К. Андерсен, брати Грімм, З. Топеліус, 
А. Ліндгрен, Божена Немцова, М. Носов, 
М. Сладков.
Вірші. С. Маршак, А. Барто, Б. Заходер, 
Янка Купала, Джанні Родарі

Розвиток правильного, свідомого, виразно-
го читання вголос цілими словами та гру-
пами слів.

Інтенсивне формування і розвиток продук-
тивних способів читання мовчки (очима, 
без зовнішніх мовленнєвих рухів, свідомо).
Формування і розвиток умінь із допомогою 
вчителя, а також самостійно вибирати та 
застосовувати під час читання мовленнєві 
засоби виразності (тон, темп, гучність, ло-
гічний наголос).
Застосування різних видів вправ, спрямо-
ваних на розвиток мовленнєвого апарату, 
розширення оперативного поля зору; пра-
вильності, безпомилковості сприймання 
тексту; розвиток смислової здогадки (ан-
тиципації); розвиток темпу читання вголос 
і мовчки; розвиток уваги і пам’яті у процесі 
сприймання

Тема та основна думка твору.
Формування умінь самостійно усвідомлю-
вати, визначати тему твору та основну дум-
ку (з допомогою вчителя).
Сюжет і композиція (без уживання термі-
нів). Пейзаж, портрет, діалоги як найпрості-
ші елементи композиції твору.
Початок, основна частина, кінець твору як 
основні елементи сюжету, їх взаємозв’язки

Герой (персонаж) твору. Визначення го-
ловного і другорядних персонажів твору; 
позитивного та негативного героїв твору (з 
допомогою вчителя).

Автор твору. Усвідомлення взаємо зв’яз ків: 
автор — твори — книжки; автор — теми.
Ставлення письменника до зображуваних 
подій і персонажів.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Формування і розвиток навички читання

Літературознавча пропедевтика



тор ставиться до зображуваних подій і пер-
сонажів (із допомогою вчителя);
розповідає епізоди з життя і діяльності 
письменників, із творами яких ознайомлю-
вались під час навчання;
виділяє у художньому тексті та вживає 
у своєму мовленні під час характеристики 
персонажів творів, опису природи яскраві, 
образні вислови із твору; пояснює їх роль 
у тексті;

правильно називає та розрізняє практич-
но жанри творів, з якими ознайомлювалися 
під час навчання;
самостійно визначає жанрові ознаки казок 
про тварин, віршів, оповідань; героїко-фан-
тастичних казок, байок, п’єс (із допомогою 
вчителя)

Учень/учениця:
усвідомлює, називає основні ознаки герої-
ко-фантастичних казок: зачаровані, незви-
чайні предмети, істоти, дивовижні перетво-
рення, надзвичайна сила героїв та ін.;

правильно визначає, називає героїв чарів-
них казок; пояснює, якими рисами наділе-
ні позитивні і негативні герої; висловлює 
свою оцінку поведінки, вчинків персонажів; 
робить висновок, що добро у таких казках 
перемагає зло (з допомогою вчителя);
розпізнає прислів’я і приказки з-поміж ін-
ших літературних жанрів; називає теми 
прислів’їв (наприклад, про працю, навчан-
ня); правильно вибирає з низки прислів’їв 
таке, що найточніше відображує основну 
думку твору (на прикладі прислів’їв, які по-
бутують у мовленні переважно у прямому 
значенні);

вміє самостійно назвати основні озна-
ки вірша (наявність рими, ритму, поділ на 
строфи — без вживання терміну); наво-
дить кілька прикладів віршів, різних за 
емоційним забарвленням; пояснює, які 
почуття висловлює поет у творі; називає 
основні теми дитячих віршів, які опрацьову-
валися на уроках;

Епізоди з життя і діяльності письменника.

Мова твору. Яскраві, точні, образні висло-
ви для характеристики персонажів, опису 
природи.
Розвиток умінь виділяти в тексті епітети, 
порівняння, метафори (без уживання термі-
нів, практично), з’ясовувати їх роль у творі.

Жанр. Розвиток умінь самостійно визна-
чати, усвідомлювати жанрові особливості 
творів, що вивчалися

Народні героїко-фантастичні (чарівні) 
казки. Спостереження за структурними 
особливостями цих творів. Особливий ха-
рактер вимислу та фантазії таких казок: та-
ємничі, зачаровані, незвичайні місця, пред-
мети, істоти; надзвичайна сила, дивовижні 
перетворення та ін.
Герої (персонажі) героїко-фантастичних ка-
зок, їхні вчинки, мотиви поведінки (з допо-
могою вчителя). Добро і зло в казці.

Прислів’я і приказки як короткі, влучні, об-
разні вислови повчального змісту. Темати-
ка прислів’їв. Формування умінь вибрати з 
низки прислів’їв таке, що найточніше відо-
бражує основну думку твору.
Спостереження за використанням при-
слів’їв і приказок у художніх творах та мов-
ленні людей.

Вірші. Розширення і поглиблення знань та 
умінь учнів про жанрові особливості віршів 
(рима, ритм, настрій, мелодика, уявні кар-
тини). Тематика дитячих віршів. Спостере-
ження за мовою віршів.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Досвід читацької діяльності
Особливості опрацювання художнього твору

Усвідомлення жанрової специфіки творів — упізнавання і називання жанру твору



практично розрізняє акровірш; називає 
його основну відмінність від інших творів;

називає основні ознаки оповідання як жан-
ру, наводить кілька прикладів; пояснює, хто 
є героями (персонажами) оповідань; на-
зиває основні теми дитячих оповідань, які 
опрацьовувалися під час навчання;
має уявлення про умовність подій у літера-
турному творі (з допомогою вчителя);
пояснює, що відображені події у тому чи 
іншому оповіданні не є точною копією з ре-
ального життя;
має початкове уявлення про жанрові осо-
бливості байки як невеликого, здебільшого 
віршованого твору, де в алегоричній фор-
мі висміюються негативні риси характеру, 
вчинки людей; правильно називає героїв 
байок;
практично розрізняє повість, повість-каз-
ку; пояснює їх відмінність від оповідання та 
казки; правильно називає героїв повістей, 
повістей-казок (на прикладі програмових 
творів);
має уявлення про основні жанро-ві ознаки 
п’єси, її відмінність від інших жанрів; визна-
чає у п’єсі діалоги, монологи, слова автора, 
дії (картини); вміє брати участь у постановці 
дитячих п’єс

Учень/учениця:
уміє знаходити і пояснювати зв’язки між 
реченнями, абзацами і частинами тексту;
самостійно визначає послідовність подій у 
творі;

самостійно складає план до невеликих за 
обсягом і нескладних за будовою художніх і 
науково-художніх текстів;

Акровірш (акростих) як особлива форма 
вірша (віршованої загадки), у якому почат-
кові літери рядків, прочитані згори вниз, 
становлять слово чи словосполучення.
Оповідання. Поглиблення знань, умінь 
щодо структурних особливостей оповіда-
ння, типів персонажів, тематики дитячих 
оповідань.

Формування умінь усвідомлювати умов-
ність подій у літературному творі, їх відмін-
ність від реальних, життєвих.
Привернення уваги учнів до особистості ав-
тора твору.
Байка як невеликий за обсягом, здебільшо-
го віршований твір, у якому в гумористич-
ній, алегоричній формі зображуються люд-
ські вчинки, характери, недоліки. 
Герої (персонажі) байок.

Повість, повість-казка як прозові твори, у 
яких мають місце кілька подій; їх відмінність 
від оповідання та казки. Герої (персонажі) 
повістей, повістей-казок.

П’єса як драматичний твір, написаний для 
вистави. Дійові особи. Діалогічний характер 
побудови п’єси. Діалоги і монологи у п’єсі. 
Слова автора. Дії (картини) у п’єсі

Цей вид аналізу тексту має практичну спря-
мованість і здійснюється у процесі його ба-
гаторазового перечитування, під час якого 
учні поступово готуються до глибшого ана-
лізу та синтезування прочитаного, тобто 
узагальнення.
У 3 класі продовжується формування й 
удосконалення умінь, що були об’єктом 
роботи у 2 класі, а також вводяться у чи-
тацьку діяльність нові уміння і способи 
опрацювання тексту

Удосконалення умінь знаходити і поясню-
вати зв’язки між реченнями, абзацами і 
частинами тексту; самостійне визначення 
послідовності подій у творі та орієнтування 
у структурі тексту: зачин (початок), основна 
частина, кінцівка.

Самостійне складання простого плану до 
невеликих за обсягом і нескладних за будо-
вою оповідань, науково-художніх, науково-
популярних текстів.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
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Смисловий і структурний аналіз тексту



уміє користуватися планом і малюнками 
для переказу прочитаного (детально, стис-
ло, вибірково);

уміє самостійно формулювати запитан-
ня до тексту;

уміє з допомогою вчителя і самостійно ана-
лізувати тексти, виділяти ознаки описува-
них предметів, явищ, подій; вчинки дійових 
осіб;

висловлює здогадки щодо можливого роз-
витку подій;
уміє з допомогою вчителя і самостій-
но встановлювати причиново-наслідкові 
зв’язки, визначати головне, узагальнювати, 
доводити свою думку;

вміє визначати у творах елементи розпо-
віді, описи, міркування

Учень/учениця:
уміє знаходити у тексті самостійно і з до-
помогою вчителя порівняння, епітети, мета-
фори (без вживання терміну);пояснювати 
їх роль у тексті;

самостійно знаходити у тексті слова, що 
мають переносне значення;

використовувати у власному мовленні об-
разні засоби (розповідь, переказ);

з допомогою вчителя визначати настрій, 
загальну тональність твору;

висловлювати оцінні судження морально-
го і естетичного характеру про події, вчинки 
персонажів, описи у художньому творі, своє 
ставлення до прочитаного

Користування планом для переказу прочи-
таного.

Розвиток умінь запитувати і відповідати на 
матеріалі прочитаних текстів; ставити запи-
тання до тексту; вступати в діалог (5–6 ре-
плік) на основі прочитаного.

Формування уміння аналізувати тексти з 
метою знаходження певних ознак опису-
ваних предметів, явищ, подій, персонажів 
твору, встановлення причиново-наслідко-
вих зв’язків, визначення нового, невідомо-
го, узагальнення, доведення тощо.

Формування уміння з допомогою вчителя 
та самостійно виділяти головне у прочита-
ному тексті; співвідносити головну думку 
прочитаного із заголовком, із прислів’ям, з 
ілюстраціями; знаходити в тексті слова, ви-
слови, речення, які є ключовими для розу-
міння тексту, характеристики персонажів.

Формування уміння розрізняти у творах 
елементи розповіді, опису, міркування

Розширення і поглиблення уявлень учнів 
про епітет, порівняння, метафору; їх роль, 
різні форми вираження; усталені епітети, 
порівняння, метафори в усній народній 
творчості й у творах письменників.

Самостійне знаходження у тексті слів, що 
мають переносне значення, пояснення їх 
значень на прикладах.

Формування умінь визначати настрій, за-
гальну тональність твору; висловлюватися 
про враження від прочитаного.

Формування художньо-образного мис-
лення, основою якого є емоційно-чуттєве 
сприймання і аналіз учнями прочитаного, 
а результатом — оцінні судження, почуття, 
милування красою художнього слова.

Формування в учнів (у співпраці з учи-
телем) досвіду сенсорного естетичного 
сприймання художніх творів через аналіз 
зображення словом кольорів, форм, звуків 
природи

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Засоби художньої виразності; емоційно-оцінне ставлення читача 
до змісту твору 



Учень/учениця:
усвідомлює сюжет, виявляє розуміння 
вчинків, подій, знаходить у тексті пояснює 
слова-терміни, визначає смислові час-
тини, встановлює між ними зв’язки, ви-
окремлює (з допомогою вчителя) науково-
пізнавальний матеріал, складає словесний, 
малюнковий план, визначає основну думку, 
переказує зміст;
розрізняє твори (за наявністю чи відсутніс-
тю наукової інформації)

Учень/учениця:
самостійно виділяє у книжці, правильно 
називає її структурні елементи: титульний 
аркуш, прикнижна анотація, відомості про 
письменника; пояснює їх призначення;
самостійно ознайомлюється з новою ди-
тячою книжкою з опорою на зміст обкладин-
ки, титульний аркуш, прикнижну анотацію, 
передмову; прогнозує її орієнтовний зміст;

самостійно добирає і читає дитячі книжки 
на рекомендовану вчителем тему читання; 
будує зв’язне висловлювання за змістом 
твору (творів);
розглядає дитячі книжки на книжковій ви-
ставці; висловлюється щодо орієнтовного 
змісту книжок, їх тематики;

здійснює пошук потрібної книжки у відкри-
тому фонді бібліотеки;

складає найпростішу анотацію на прочита-
ну книжку (усно, з допомогою вчителя);

усвідомлює призначення довідкової літера-
тури; самостійно користується нею для 
пошуку потрібної інформації, розширення 
та поповнення своїх знань;

виділяє, правильно називає у дитячому 
журналі число журналу, рік видання; по-
яснює значення понять: «примірник журна-
лу», «комплект» (з допомогою вчителя);

Художні і пізнавальні особливості науково-
художніх творів. Художня сюжетна лінія, 
характеристика героїв твору. Пізнавальна 
наукова інформація.

Порівняння художнього і науково-худож-
нього твору

Практичне ознайомлення школярів із по-
няттями «прикнижна анотація», «відомості 
про письменника».

Формування умінь самостійно ознайом-
люватися з новою книжкою з опорою на 
позатекстову інформацію, вміщену на об-
кладинці, титульному аркуші, у прикнижній 
анотації, передмові та ін.

Формування в учнів самостійно добирати і 
читати дитячі книжки за темами, рекомен-
дованими вчителем.

Формування умінь самостійно орієнтува-
тись у групі дитячих книжок, розташованих 
на книжковій виставці.

Формування умінь здійснювати пошук по-
трібної книжки у відкритому фонді, а також 
за допомогою Інтернет-ресурсів бібліотеки 
(з допомогою вчителя).

Формування умінь складати найпростішу 
анотацію на прочитану книжку (усно, з до-
помогою вчителя).

Формування умінь самостійно користувати-
ся довідковою літературою (дитячими ен-
циклопедіями, словниками тощо).

Розвиток у школярів умінь самостійно чи-
тати дитячу періодику. Практичне ознайом-
лення з поняттями «число журналу», «рік 
видання», «примірник», «комплект».

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Робота з дитячою книжкою; робота з інформацією 

Робота з науково-художніми творами



бере участь у колективному обговорен-
ні змісту самостійно прочитаних книжок: 
уважно слухає думки, міркування одно-
класників; висловлює власні міркування 
щодо прочитаного; виявляє толерантність, 
повагу до однолітків під час діалогу, колек-
тивної дискусії

Учень/учениця:
уміє самостійно і з допомогою вчителя до-
повнювати і змінювати тексти;

уміє самостійно і в співпраці з учнями твор-
чо переказувати, складати твори-мініатюри 
про казкових героїв, інсценізувати;

уміє складати твори за власними спосте-
реженнями; малюнками;

уміє з допомогою вчителя і самостійно 
(з використанням опорних слів, малюнків) 
складати казки, загадки, лічилки, доповню-
вати рими;
бере участь в інсценізації прочитаних тво-
рів  

Виховання у школярів культури спілкуван-
ня під час колективного обговорення про-
читаних творів (умінь слухати думки, мір-
кування однолітків, із повагою ставитись 
до міркувань, суджень, які не збігаються із 
власними; бути толерантними під час діа-
логу, колективної дискусії та ін.

У 3 класі на новому матеріалі продовжуєть-
ся залучення учнів до тих видів творчих за-
вдань, які виконувались у 2 класі, з деяким 
їх ускладненням. Зокрема, колективне та 
індивідуальне складання варіантів завер-
шень до літературних казок, творів-мініа-
тюр про казкових героїв і власні спостере-
ження; складання розповідей від імені од-
ного з героїв твору, заповнення пропусків у 
прозових і віршованих творах; інсценуван-
ня прочитаного.

Ознайомлення і практичне використання у 
співпраці з учителем прийомів складання 
казок, загадок, лічилок за аналогією, зраз-
ком і самостійно.

Виконання творчих завдань на основі 
сприймання різних видів мистецтва: творів 
письменників, художників, композиторів

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного



Учень/учениця:
має уявлення про коло дитячого читання: 
називає теми дитячих творів;

співвідносить прочитаний твір із певним 
жанром: казка, вірш, оповідання, повість, 
повість-казка, байка, п’єса;

розрізняє казку народну і літературну;
прозові, поетичні, драматичні твори; нази-
ває прізвища, імена українських письмен-
ників-класиків, а також письменників, із тво-
рами яких неодноразово ознайомлювалися 
під час навчання;

знає назви, сюжети 6–7 фольклорних ка-
зок, а також літературних творів, прізви-
ща, імена їхніх авторів; знає напам’ять 
8–10 віршів; 2–3 уривки прозових творів; 
8–10 прислів’їв, розуміє їх зміст і пояснює, 
у якій життєвій ситуації доцільно вживати 
кожне з прислів’їв; 

усвідомлює, що читання є важливим дже-
релом знань, задовільнення пізнавальних 
інтересів, цікавого дозвілля; знає і шанує 
видатних культурних діячів, традиції укра-
їнського народу

У 4 класі коло читання розширюється і сис-
тематизується шляхом упорядкування й 
узагальнення знань про раніше відомі жан-
ри і авторів, а також залучення нових жан-
рів, творів та імен. З метою забезпечення 
перспективності у підготовці учнів до ви-
вчення літератури в 5 класі збільшується 
питома вага жанрового і монографічного 
підходів у доборі та конструюванні навчаль-
ного змісту за розділами і темами. Жанрова 
й авторська різноманітність залишаються 
провідними принципами добору змісту.
Усна народна творчість. Малі фольклорні 
форми: прислів’я, приказки, лічилки, загад-
ки, усмішки; соціально-побутові казки, при-
тчі, легенди, народні пісні.
Міфи про створення світу і людей.
Поезія: поетична палітра охоплює всі види 
віршів, з якими діти ознайомилися у по-
передніх класах. Крім авторів, твори яких 
діти читали у 2–3 класах, пропонуються 
твори І. Малковича, В. Симоненка, І. Драча, 
П. Усенка, Л. Полтави, Б. Чалого, Г. Черінь, 
І. Жиленко та ін.
Байки. Л. Глібов, Є. Гребінка, Г. Бойко, 
П. Глазовий.
Сходинки до монографічного вивчен-
ня творчості Т. Шевченка, І. Франка, Лесі 
Українки, М. Рильського, Д. Павличка, 
Л. Костенко.
Проза: оповідання, легенди, уривки з по-
вістей. М. Гоголь, М. Коцюбинський, Марко 
Вовчок, Б. Грінченко, Остап Вишня, О. До-
вженко, Олесь Гончар, В. Близнець, О. Дон-
ченко, А. Григорук, В. Нестайко, С. Пла-
чинда, К. Пасічна, І. Сенченко, М. Слабо-
шпицький, В. Сухомлинський, Г. Тютюнник, 
А. Дрофань, М. Чумарна, В. Чухліб, Г. Хра-
пач, О. Дерманський, Л. Вороніна та ін.
П’єси. Я. Стельмах, Н. Шейко-Медведєва.
Науково-художні, науково-популярні 
твори. А. Лотоцький, В. Скуратівський, 
А. Григорук, Б. Лепкий, Є. Шморгун, А. Ко-
валь, П. Утевська, А. Давидов.
Довідкова література в контексті завдань 
літературного розвитку і виконання твор-
чих завдань.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Коло читання

4 КЛАС

121 година

І семестр – 57 годин (3 години на тиждень);
ІІ семестр – 64 години (4 години на тиждень)



Учень/учениця:
володіє повноцінною навичкою читання 
вголос і мовчки як загальнонавчальним 
умінням: сприймає, розуміє (під час читан-
ня, слухання) зміст творів (текстів) різних 
видів, виділяє в них суттєву інформацію; 
читає вголос наприкінці наприкінці I семе-
стру у темпі 80–85 слів за хвилину; напри-
кінці навчального року у темпі 90–95 слів 
за хвилину; усвідомлено і досить вільно 
читає мовчки у темпі, не нижчому 110 слів 
за хвилину; 
самостійно готується до виразного чи-
тання; добирає та правильно застосовує 
під час читання, декламації, інсценізації різ-
ножанрових творів мовленнєві та позамов-
ні засоби художньої виразності; передає з 
їх допомогою своє та авторське ставлення 
до змісту твору

Учень/учениця:
усвідомлює та самостійно визначає тему 
і основну думку твору; розуміє основний 
смисл описаних фактів, подій, вчинків пер-
сонажів;
самостійно визначає відносно завершені 
і самостійні частини тексту (епізоди); пояс-
нює, хто герої твору, що і як про це сказано 
в тексті; які події, пригоди трапилися, місце і 
час подій, як вони пов’язані між собою;
самостійно визначає головних і другоряд-
них персонажів твору; встановлює тип 
персонажа (позитивний, негативний); пояс-
нює, обґрунтовує вчинки героїв та їхні мо-
тиви; висловлює до них своє та авторське 
ставлення;

називає основні теми та жанри творів 
письменників, про які неодноразово дізна-
валися під час навчання;
складає невеликі усні розповіді про життє-
вий шлях письменників, події, які особливо 
запам’яталися; пояснює, як, із яких джерел 
можна одержати біографічні відомості про 
майстрів мистецтва слова;

Сторінками дитячих журналів.
Зарубіжна література. Казки, оповідання, 
уривки з повістей. А. Чехов, В. Гюго, П. Ба-
жов, Марк Твен, Р. Кіплінг, Алан Мілн, Джек 
Лондон, О. Волков, М. Пришвін, Е. Успен-
ський, М. Носов, Л. Керрол

Удосконалення навичок свідомого, пра-
вильного, виразного читання вголос із до-
триманням основних норм літературної ви-
мови.

Удосконалення навички усвідомленого, у 
відповідному темпі читання мовчки різних 
за обсягом та жанровою специфікою тек-
стів.

Самостійний вибір та правильне застосу-
вання під час читання інтонаційних та по-
замовних засобів виразності відповідно 
до знакової структури художніх, науково-
художніх та науково-популярних текстів, 
за допомогою яких учні висловлюють своє 
ставлення до змісту прочитаного

Тема та основна думка твору. 
Розвиток умінь самостійно усвідомлювати 
та визначати тему і основну думку твору; 
розуміти основний смисл описаних фактів, 
подій, вчинків персонажів
Сюжет і композиція (без уживання термі-
нів).
Факти, події, випадки, пригоди, харак-
тери персонажів у художньому творі, їх 
взаємозв’язки.
Герой (персонаж) твору. Головний і дру-
горядний персонажі у творі, стосунки між 
ними. Мотиви вчинків персонажів. Само-
стійне визначення типу персонажа (пози-
тивний, негативний), власне ставлення 
до героїв твору, обґрунтування своїх думок

Автор твору. Усвідомлення взаємо зв’яз ків: 
письменники — теми; письменник — жанр; 
письменник — талановита людина; біогра-
фії, автобіографії письменників для молод-
ших школярів.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Формування і розвиток навички читання

Літературознавча пропедевтика



пояснює, які яскраві, влучні слова, слово-
сполучення, вислови допомагають глибше, 
краще уявити картини природи, місце по-
дії, зовнішність персонажів, їхні характери, 
вчинки, стосунки з іншими героями;

самостійно розрізняє, визначає, обґрун-
товує елементарні жанрові ознаки літера-
турних творів, які опрацьовувалися під час 
навчання у 2–4 класах; наводить приклади

Учень/учениця:
практично розрізняє народну соціально-
побутову казку; називає місце події у каз-
ках, героїв, пояснює їхні вчинки, мотиви по-
ведінки; відмінність соціально-побутових 
казок від казок про тварин та героїко-фан-
тастичних (на конкретних прикладах); 

розрізняє фольклорну та літературну каз-
ку; пояснює спільне та відмінне у цих каз-
ках; правильно називає прізвища найвідо-
міших письменників-казкарів та їхні твори;

практично розрізняє легенду;
пояснює її відмінність від казки;
називає героїв легенд, їхні риси особистос-
ті;

називає ознаки вірша як жанру; 
теми опрацьованих віршів;
розрізняє вірші за емоційною тональністю; 
пояснює, як змінюються почуття поета у лі-
ричному вірші (на конкретному прикладі);
розрізняє оповідання й повість;
обґрунтовує свій вибір (на конкретному 
прикладі);

самостійно визначає в оповіданні та пові-
сті тип персонажа (персонажів): позитивні 
й негативні за характером поведінки, став-
ленням до них письменника та власним 
ставленням; обґрунтовує свої міркування;

практично розрізняє історичні оповіда-
ння для дітей, пояснює, що в таких творах 
мова йде про події (людей), які відбувалися 
(жили) дуже давно;

Мова художнього твору. Усвідомлене 
сприймання засобів художньої виразності 
відповідно до їх функцій у творі. Спостере-
ження за авторським вибором слова у тво-
рах різних жанрів під час діалогів, описів 
природи, зовнішності персонажів, характе-
ристики героїв.

Жанр. Удосконалення умінь самостійно ви-
значати жанрові ознаки творів, що вивча-
лися у 2–4 класах, обґрунтовувати свою 
думку.

Народні соціально-побутові казки. Відо-
браження народного побуту, місце події у 
казці, особливості мови цих казок. Герої, 
їхні характери, вчинки, мотиви поведінки. 
Протиставлення персонажів.
Відмінність соціально-побутових казок від 
казок про тварин та героїко-фантастичних 
(чарівних).

Зв’язок літературної казки з фольклорною. 
Письменники-казкарі.

Легенда як твір-переказ про якісь події, 
факти, людей, оповитий казковістю, фан-
тастикою. Герої легенд, їхні риси особис-
тості. Відмінність легенди від казки.

Розширення та систематизація знань, умінь 
школярів про жанрові особливості віршів, 
їх тематику, проблематику.
Емоційна тональність вірша; динаміка по-
чуттів поета у ліричному вірші.

Удосконалення умінь школярів орієнтува-
тися у структурі оповідання, повісті.
Ставлення письменника до зображуваних 
подій, до героїв твору.
Типи персонажів: позитивні, негативні; мо-
тиви їхніх вчинків.
Історичні оповідання для дітей.

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Досвід читацької діяльності
Особливості опрацювання художнього твору

Усвідомлення жанрової специфіки творів — упізнавання і називання жанру твору



називає основні теми оповідань, повістей, 
які опрацьовувалися під час навчання;
спостерігає за авторським вибором сло-
ва для характеристики героя, створення 
комічних ситуацій у гумористичних творах; 
усвідомлює, що гумор не ображає людину, 
а почуття гумору є позитивною якістю осо-
бистості

Учень/учениця:
розуміє текст, свідомо і досить повно від-
творює зміст прочитаного; визначає осно-
вний смисл твору і розповіді;
вміє знаходити і пояснювати істотні озна-
ки певних подій, явищ; характеризувати 
дійових осіб; встановлювати смислові 
зв’язки між частинами тексту; 

уміє користуватися загальнонавчальними 
уміннями: формулювати запитання до тек-
сту; будувати діалог; аналізувати, порів-
нювати тексти різних жанрів, персонажів; 
виділяти основне у творі і характеристиці 
персонажів; знаходити причиново-наслід-
кові зв’язки, доводити і формулювати (з до-
помогою вчителя); 

уміє складати плани оповідання, казки, 
статті; використовує їх для розповіді, різних 
видів переказу

Основні теми дитячих оповідань, повістей.

Гумористичні твори для дітей. Гумор як 
добродушний необразливий сміх, його ви-
ховний вплив на людину. Спостереження 
за авторським вибором слова для характе-
ристики героя, створення комічних ситуацій 
та ін.

За вимогами Державного стандарту з «Чи-
тання» основне завдання цієї складової 
читацької діяльності — домогтися повно-
цінного сприймання молодшими
школярами тексту з урахуванням специфі-
ки його жанру і структури.
З огляду на це у читанні художнього тексту 
основне завдання смислового і структур-
ного аналізу — сприймання художнього 
образу твору, у науково-художніх, науково-
популярних текстах — передусім розуміння 
смислових зв’язків, істотних ознак, понять, 
висновків. Ці завдання розв’язуються у 
взаємозв’язку, проте залежно від жанру, об-
сягу, складності тексту одне з них висува-
ється на перший план.
Смисловий і структурний аналіз є основою 
досягнення учнями повного розуміння тек-
сту.
У 4 класі на новому змісті літературно-
го матеріалу удосконалюються основні 
уміння смислового аналізу прочитаного: 
з’ясування значення слів і висловів у тексті; 
знаходження і пояснення ознак певних по-
дій, явищ, персонажів із метою їх характе-
ристики і підготовки до виразного читання; 
читання в особах; з’ясування ролі пейзажу, 
середовища для розуміння художніх обра-
зів.
З урахуванням змістових і жанрових мож-
ливостей прочитаних творів здійснюється 
робота з формування в учнів усього спек-
тра загальнонавчальних умінь і навичок: 
формулювати запитання до текстів, буду-
вати діалог, виділяти головні думки, дово-
дити, встановлювати причиново-наслідкові 
зв’язки, узагальнювати тощо.
Особлива увага має бути приділена удо-
сконаленню вмінь здійснювати структур-
ний аналіз тексту. Зокрема, спостережен-
ню за будовою тексту, виділенню у творах 
різних жанрів їх структурних елементів; 
складання плану оповідання, казки, статті. 

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Смисловий і структурний аналіз тексту



Учень/учениця:
уміє знаходити в тексті засоби художньої 
виразності — епітет, метафору (без ужи-
вання терміна) порівняння; з’ясовувати з 
допомогою вчителя їх роль у тексті, у ство-
ренні художніх образів, описів;

використовує художні засоби у власному 
мовленні (в описах, розповідях, творах), 
розуміє їх роль у тексті;

уміє висловлювати емоційно-оцінні су-
дження (морально-етичні та естетичні); об-
ґрунтовувати свою думку; виявляти став-
лення автора до зображеного

Учень/учениця:
самостійно визначає тему, добирає факти, 
слова і думки, які до них належать, складає 
план, визначає основну думку, робить ви-
сновки, переказує зміст за складеним пла-
ном

Використання плану для підготовки розпо-
відей, переказів.
У взаємозв’язку смислового і структурного 
аналізу прочитаного відбувається проник-
нення учнів у його смисл. Процес розумін-
ня тексту завершує діалогічна взаємодія 
читача з текстом, виявом якої є самостійна 
постановка ним запитань за змістом прочи-
таного

Усі види роботи над текстом у цьому напря-
мі, що рекомендовані для 3 класу, зберіга-
ють своє значення і в 4 класі. Підкреслюємо 
переважну роль тих видів художнього ана-
лізу тексту, які формують у дітей увагу до 
засобів створення художніх образів, серед 
яких найважливішими є художня виразність 
мови, з’ясування ролі епітетів, порівнянь, 
метафор, повторів, гіпербол в усній народ-
ній творчості та у творчості поетів і прозаї-
ків.
Образність, як відомо, залежить не лише 
від лексичного значення слова, а й від його 
взаємозв’язку з іншими словами, мети, з 
якою воно використано автором. Ці осо-
бливості створюють варіанти художнього 
опису, основу для зіставлення різних спо-
собів художнього відображення. Однак у 
з’ясуванні ролі засобів художньої виразнос-
ті аналіз тексту не можна перетворювати у 
«пояснювальне» читання.
Формування в учнів емоційно-оцінного 
ставлення до прочитаного передбачає за-
лучення завдань на виявлення й оцінюван-
ня стану героїв твору шляхом формулюван-
ня власних оцінних суджень (моральних, 
естетичних), виявлення авторської позиції 
щодо зображеного

Науково-художні оповідання, повісті, казки

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Засоби художньої виразності; емоційно-оцінне ставлення читача 
до змісту твору

Робота з науково-художніми творами



Учень/учениця:
самостійно визначає орієнтовний зміст 
книжки, у т. ч. за типом видання, напр., збір-
ка творів різних авторів про природу, автор-
ська збірка казок та ін.

розрізняє зміст художньої, науково-худож-
ньої, науково-популярної дитячої книжки, 
спираючись на її ілюстративний 
та довідково-інформаційний апарат;

самостійно складає коротку анотацію до 
прочитаної книжки (усно);

самостійно читає й усвідомлює зміст зна-
чних за обсягом творів (повісті, повісті-каз-
ки, біографічні твори): визначає провідну 
тему твору, розуміє цілісний зміст твору 
та окремих його частин, пояснює, як вони 
пов’язані між собою; визначає головних та 
другорядних персонажів;

самостійно орієнтується у збірках творів, 
хрестоматіях із метою пошуку відповідної 
інформації; визначає за допомогою зміс-
ту (переліку) творів, передмови, які розді-
ли увійшли до книжки; за яким принципом 
систематизовано літературний матеріал, 
наприклад, за тематичним, жанровим чи 
іншим; швидко знаходить потрібний твір, 
узагальнює інформацію;

самостійно добирає дитячі книжки за за-
вданням учителя, а також із власної ініціа-
тиви, користуючись відкритим книжковим 
фондом бібліотеки, різними видами бібліо-
течно-бібліографічної допомоги, з якими 
ознайомилися під час навчання; знаходить 
потрібну навчально-пізнавальну інформа-
цію, користуючись різними джерелами дру-
кованої продукції (науково-популярні книж-
ки з різних галузей знань, словники, енци-
клопедії, періодичні видання для дітей);

Удосконалення умінь самостійно ознайом-
люватися з новою книжкою, визначати її 
орієнтовний зміст з опорою на всі складни-
ки позатекстової інформації, засвоєні під 
час навчання в початковій школі.

Удосконалення вмінь розрізняти зміст ху-
дожньої, науково-художньої та науково-
популярної книжки, спираючись на її ілю-
стративний та довідково-інформаційний 
апарат.

Удосконалення умінь самостійно склада-
ти коротку анотацію до прочитаної книжки 
(усно).

Формування у школярів умінь самостійно 
та з допомогою вчителя читати й усвідом-
лювати фактичний зміст, основний смисл 
значних за обсягом творів (повістей, по-
вістей-казок, біографічних творів тощо); 
визначати провідну тему твору, сюжет-
ну лінію; розуміти цілісний зміст твору та 
окремих його частин, пояснювати, як вони 
пов’язані між собою; визначати головних та 
другорядних персонажів.
Формування умінь самостійно орієнтува-
тись у збірках творів, хрестоматіях для по-
закласного читання.

Удосконалення умінь самостійно орієнту-
ватися у світі дитячих книжок здійснюва-
ти пошук потрібної книжки, користуючись 
відкритим фондом бібліотеки, засобами 
бібліотечно-бібліографічної допомоги, у 
т. ч. Інтернет-ресурсами дитячої бібліоте-
ки, а також пошук навчально-пізнавальної 
інформації, користуючись різними джере-
лами друкованої продукції (науково-попу-
лярні книжки з різних галузей знань, слов-
ники, енциклопедії, періодичні видання для 
дітей).

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Робота з дитячою книжкою; робота з інформацією



бере участь у колективному обговоренні 
змісту прочитаного (уважно слухає й розу-
міє запитання вчителя, думки, міркування 
однокласників, аргументовано доповнює 
їхні відповіді, обстоює власну позицію); 
дотримується норм культури спілкування 
під час дискусії; висловлює власні оцінні су-
дження щодо прочитаного

Учень/учениця:
уміє самостійно та з допомогою вчителя ви-
конувати творчі види завдань до прочита-
ного (доповнення, певні зміни тексту);

знає і вміє користуватися прийомами скла-
дання казок, загадок, лічилок; складання 
римованих рядків;

бере участь в інсценізації прочитаних тво-
рів

Формування умінь підтримувати колектив-
ну дискусію за змістом прочитаного: врахо-
вувати різні думки, міркування однокласни-
ків, співвідносити їх, доповнювати власни-
ми; обстоювати свою позицію дотримувати-
ся норм культури спілкування та ін.

Коло літературного читання і його методич-
не опрацювання створюють передумови 
для самовираження дітей через творчу ді-
яльність у зв’язку із прочитаним.
У 4 класі, як і в попередніх, рекомендують-
ся з цією метою: словесне малювання та 
ілюстрування прочитаного, творчий пере-
каз, читання за ролями, інсценізація, допо-
внення віршованих і прозових творів, зміни 
текстів; складання з допомогою вчителя 
казок, небилиць, творів-мініатюр, віршів, лі-
чилок, загадок тощо.
В організації цієї діяльності використову-
ється комплексний вплив мистецтв різних 
видів: художнє слово, живопис, музика

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів

Програму підготували: 

О. Я. Савченко, керівник творчого колективу, головний науковий співробітник 
лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, 

академік Національної академії педагогічних наук України, 
доктор педагогічних наук, професор;

В. О. Мартиненко, провідний науковий співробітник лабораторії початкової 
освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук;

В. О. Науменко, професор кафедри початкової освіти 
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Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного


