
 Урок читання як основна форма літературного розвитку 

молодших школярів  

 

 Визначальною рисою всіх програмних документів нашої держави у галузі 

освіти є орієнтація школи на особистість учня. В «Національній доктрині розвитку 

освіти України у ХХІ столітті» наголошується на створенні умов для розвитку, 

самоствердження й самореалізації особистості, для формування покоління, 

здатного навчатися протягом життя. 

 Особливе значення в реалізації поставлених завдань відводиться шкільним 

предметам гуманітарного циклу, зокрема «Літературному читанню», головна мета 

якого полягає у розширенні меж літературної освіти, залученні школярів до 

вершин досягнутих світовою культурою, вихованні читача, здатного до 

сприйняття літературного твору як мистецького явища та усвідомлення його 

художньої своєрідності. 

 Виокремлення літературного розвитку школярів як однієї з вагомих 

теоретичних проблем сучасної методичної науки пов’язане з особливим 

значенням літератури для духовного розвитку особистості, її самоствердження та 

самореалізації. Читаючи художній твір, дитина має справу з по-особливому 

організованим текстом, художнім мовленням, образним змалюванням картин 

життя, авторською точкою зору – з особливою естетичною формою пізнання світу. 

Для його сприйняття необхідні спеціальні читацькі уміння, літературні здібності. 

Вони визначають зміст літературного розвитку, тобто формування мовного чуття, 

чуття до звукової краси мови, відчуття образності художнього мовлення, емоційне 

реагування на поетичне слово, вміння мислити словесно-художніми образами, 

співпереживати, проявляти креативність. 

 Особливої актуальності дана методична проблема набуває на сучасному 

етапі, коли спостерігається значне поширення комп’ютерно-телевізійної мережі, 

що, вимагаючи мінімуму інтелектуальних зусиль, привчає школярів до пасивного 

сприйняття інформації, призводить до загального падіння читацької культури та 

зниження інтересу до літератури як мистецтва слова. 

 Як зазначають дослідники з проблеми дитячого читання, протягом останніх 

десяти років суттєво знизився статус читання і його престиж. Читання як 

улюблене заняття називають маже 30% учнів 1-2 класів і 22% - 3-4 класів. 

Водночас спостерігається від’ємна динаміка від 1 до 4 класів. На думку вчених, 

зниження інтересу до читання серед школярів значною мірою пов’язане зі 



збільшенням обсягів інформації, зміною ритму життя, структурою і способами 

проведення вільного часу: телебачення, комп'ютерні ігри, активне користування 

мережею Інтернет тощо. Читання втрачає свою цінність у т.ч. і внаслідок того, що 

читати перестають і дорослі. Сьогодні,  як ніколи, дуже гостро стоїть проблема 

повернення дитячої книжки в активне культурне поле дитини. 

 Короткий огляд публікацій з теми. Науковці Т.Г.Галактіонова, 

Н.О.Кутейнікова, Н.М.Логвіненко, В.О.Науменко, Л.М.Овдійчук, Р.Ф.Перцовська, 

О.Я.Савченко, Г.П.Ткачук, Б.Б.Шалагінов засвідчують, що активне і раннє 

прилучення дітей до візуальної масової культури, віртуального простору, 

комп’ютерних ігор зумовили становлення нового типу читача, для якого 

притаманні переважно прагматичне ставлення до читача («знайти», «здобути 

інформацію») слабко виражена читацька мотивація, відчутні тенденції до 

фрагментарного, поверхневого сприймання змісту текстів різних видів, невміння 

багатьох учнів повноцінно працювати з традиційними друкованими виданнями; 

втрата справжнього читацького інтересу, такого потягу до читання, яке викликає 

співчуття, співпереживання, робить процес читання творчим. 

 Розкрити особливості організації та проведення різних типів уроків читання 

в початковій школі на сучасному етапі з метою забезпечення літературного 

розвитку молодших школярів. 

 Така ситуація вимагає неформального підходу класовода до організації і 

проведення уроків літературного читання, які виступають основною формою 

літературного розвитку молодших школярів. Саме ці уроки відкривають красу 

художнього слова, закладають основи майбутнього літературної освіти, виховують 

інтерес до читання в процесі спілкування з автором твору через представлене ним 

слово. Проте, організовуючи уроки читання, вчитель повинен врахувати, що їх 

зміст, структура,  методичні засоби мають відповідати ідеям особистісно 

орієнтованого навчання, розвивально-діяльнісному, діалогічному характеру 

роботи з текстами, забезпечувати різні форми співпраці учнів, розвивати їх 

естетичну, мислительну, духовну сфери життя. 

 Слід врахувати, що зміни у змісті читання у поєднанні з новими 

методичними підходами створюють сприятливі передумови для гнучкої, цікавої і 

результативної побудови уроків. 

 Перш ніж планувати урок, вчитель повинен проаналізувати, що являє 

собою новий твір як текст, який є його навчальний, розвивальний і виховний 

потенціал. Звідси очевидно, що універсальної структури уроку, яка була б 



придатною для вивчення творів навіть одного жанру, не може бути. Кожного разу 

вчитель повинен продумувати таку структуру, яка відповідатиме меті уроку, його 

місцю в системі уроків відповідного розділу чи теми, враховуватиме змістові та 

художні особливості конкретного твору, а головне – передбачатиме активність і 

співпрацю дітей. Отже, планування сучасного уроку сконцентроване на 

прогнозуванні навчальної взаємодії вчителя й учнів в організації читацької 

діяльності.  

 У побудові будь-якого типу слід враховувати, що основною одиницею 

навчального процесу є не окремий урок, а їх система, яка відповідає певній темі. 

Тому,  перш ніж планувати зміст уроку, слід з'ясувати, яке його місце в системі 

уроків даної теми, як тема відображена у програмі, як визначено в ній державні 

вимоги до навчальних досягнень учнів. 

 Дотримання послідовності етапів опрацювання творів попереджує 

хаотичність, безсистемність у проведенні уроку і водночас дозволяє гнучко 

визначити  його наповнення,  тривалість. Методичним стрижнем уроку є 

закономірність сприйняття учнями художнього твору: первинний синтез (цілісне 

сприймання) – різні види аналізу – вторинний синтез, що забезпечує поглиблене 

сприймання і розуміння прочитаного. 

 Такий підхід: упереджує перевантаження окремого уроку; сприяє його 

спрямованості на засвоєння кінцевих результатів навчання з даної теми; дозволяє 

попередньо виділити об’єкт контролю для тематичного оцінювання; точніше 

спланувати зміст і послідовність міжтематичних і міжпредметних зв’язків.  

 Коротко подамо характеристику сучасних варіантів побудови уроків 

читання. 

 Уроки вивчення творів одного жанру є найбільш поширеними. Їх структура, 

кількість і послідовність етапів (навчальних епізодів і ситуацій) визначається 

передусім особливостями творів певного жанру. У початкових класах учні читають 

твори близько двадцяти жанрів (малі форми усної народної творчості й авторські 

– українських і зарубіжних поетів і письменників). Ця різноманітність жанрів 

зумовлює різноманітність особливостей побудови уроку: принципово по-іншому 

можна планувати урок, де діти читають, наприклад, ліричну поезію Лесі Українки 

«Давня весна», і урок, на якому опрацьовується велике за обсягом оповідання з 

розгорнутим сюжетом – «Космонавти з нашого будинку» Всеволода Нестайка. 

Позначається на структурі уроку й обсяг твору, що читається. Якщо робота над 

текстом розрахована на два уроки, то другий урок, безперечно, відрізнятиметься 



від першого не лише переліком структурних елементів, але й більшою 

самостійністю читацької діяльності. 

 Уроки-сходинки до монографічного вивчення творчості письменника 

характерні для вивчення тем розділів «Шевченкове слово», «Вірші про світ 

природи і дитинства», «Поетична світлиця», «Твори  зарубіжних письменників» 

та ін. На цих уроках створюються передумови для заглиблення у творче читання 

кількох творів одного автора, розширення й упорядкування знань про особистість 

письменника. Наприклад, у 4 класі впродовж 2-3 уроків діти читають твори 

Т.Шевченка, І.Франка, Лесі Українки, П.Тичини, М.Рильського, більше дізнаються 

про життя і творчість, актуалізують раніше вивчене. Елементи монографічного 

підходу визначають особливості змісту і методики й тих уроків, що присвячені 

творам Л.Глібова, Олександра Олеся, Л.Костенко, Г.Бойка, А.Костецького, 

С.Жупанина та ін. Важливу мотиваційну і навчальну функцію відіграє на цих 

уроках доступна, емоційна розповідь вчителя про авторів творів, обставини його 

життя або історію написання книги, розгляд портрета. Як правило, на таких 

уроках, крім матеріалу, поданого у підручнику «Літературне читання» (2-4 кл.) 

бажано залучити додаткові ілюстрації, краєзнавчі відомості. 

 Проведення уроків-інсценізацій (або уроків з елементами інсценізації) 

передбачає розігрування учнями ситуацій за прочитаним. Уже в 2 класі діти охоче 

розігрують сценки за творами, які мають чіткі виразні діалоги. У 3-4 класах також 

вивчається чимало творів різних жанрів, що дозволяють залучити дітей до 

інсценізації. Наприклад, у 4 класі доцільними є уроки-інсценізації за п’єсою 

«Лисиця, що впала з неба» Н. Шейко-Медведєвої, байками, запровадження 

елементів інсценізації у відтворенні народних усмішок, епізодів казок «Біда 

навчить» Лесі Українки, «Лисичка-кума» І. Франка, віршів Г.Бойка, О.Сенатович, 

А.Костецького та ін. У багатьох оповіданнях наявні емоційно напружені, 

динамічні діалоги, які близькі життєвому досвіду дітей. Наприклад, діалоги з 

оповідань «Задачі трапляються різні» О.Єфімова, «Чорна кішка, або Магічне 

число «сім» В.Чемерис, «Космонавти з нашого будинку» В.Нестайка, «Я і мій 

телевізор» В. Кави, «Як Незнайко був художником» М. Носова діти з великим 

задоволенням готують для розігрування в класі. 

    Інсценізація твору вимагає належної підготовки учнів, що передбачає 

розуміння ними характеру дійових осіб, уявлення про зовнішній вигляд, 

обговорення можливих інтонацій, міміки, рухів тіла під час читання реплік. 

Учителю слід заохочувати дітей до інсценізації прочитаного у класному театрі, на 



батьківських зборах або перед іншими учнями. Уміння інсценізувати сприяє 

також формуванню у молодших школярів здатності легше адаптуватися у 

соціальному середовищі, вільно спілкуватися. 

 Близькими до уроків-інсценізацій є уроки з ігровим сюжетом. Цей вид 

уроків з успіхом можна застосовувати в усіх класах під час вивчення різних тем. 

Ігрові сюжети виступають як основа побудови сценаріїв уроків. Наприклад, 

темами уроків з ігровими сюжетами можуть бути «Мандрівка сторінками 

улюблених казок», «Мандрівка по Шевченківських місцях», «Зустрічі у клубі 

веселих і винахідливих», «Матч Чомучок з Пізнайками» та ін. Крім того, ігровий 

сюжет може бути основою проведення цікавих узагальнюючих уроків, уроків-

ранків («Дружба з книгою – це свято», «Новорічна тема у творах різних жанрів», 

«З гумором про серйозне»). 

 Уроки-мандрівки, уроки-подорожі також є варіантами ігрового уроку. 

Основою такого уроку може стати карта подорожі, де діти пересуваючись 

зупинками виконують цікаві ігрові завдання. Включення музичних фрагментів 

емоційно і методично прикрашає урок, знімає перевтому учнів. 

 Уроки-роздуми вирізняються від інших типів уроків тим, що читацька 

діяльність учнів зосереджена на аналізі й розв’язанні своєрідних морально-

етичних проблем і пізнавальних задач, які випливають з ситуації, описаної у творі. 

У багатьох випадках теми уроків вже у своїй назві містять запитання, яке є  

стрижнем уроку. І щоб дати на нього відповідь, дітям потрібно зануритись у текст, 

проаналізувати мотиви поведінки дійових осіб, обміркувати їх, обговорити різні 

думки. Це можуть бути такі теми: «Чому так багато книг потрібно людям?», 

«Чому різні книги читають по-різному?», «Чому людина не знає, доки живе?», 

«Чому школярі такі залежні від телевізора?» та ін. 

 Інтегровані уроки та уроки з блочною інтеграцією змісту різних предметів 

утвердились в дидактиці і методиці початкової школи, що зумовлено насамперед 

підготовкою вчителя як багатопредметника, який сприймає початкову школу як 

систему, а тому може організаційно і методично зв’язати близькі теми з різних 

предметів. Метою такого зв’язку є цікаве, різнобічне вивчення близьких явищ, яке 

можна об‘єднати досягненням спільної мети. 

 Великі можливості для проведення у початкових класах інтегрованих уроків 

літературного читання дає їх поєднання з близькими темами уроків роботи з  

дитячою книгою, роботи з інформацією, української мови, образотворчого 

мистецтва, музики. Метою такої інтеграції є створення кращих умов для 



удосконалення мовленнєвої діяльності учнів, їх літературного розвитку, 

розширення знань про творчість письменника. Наприклад, це можуть бути уроки 

поглибленої роботи над текстом, що передбачає виконання різноманітних вправ з 

опорою на знання і вміння, одержані на уроках з інших навчальних дисциплін. 

 На інтегрованих уроках великий розвивальний потенціал дає поєднання 

сприймання поезії, яке підсилюється образотворчим мистецтвом і музикою. На 

таких уроках художній образ набуває нових граней, яскравості через сприймання 

різних засобів його відображення. 

 Без навчального діалогу неможливий жоден урок, адже він є формою 

реакції будь-якого опитування, узагальнення. Діалог виступає важливим 

змістовим і діяльнісним компонентом уроків-роздумів, уроків-інсценізацій, але 

тут він лише засіб, підпорядкований розв’язанню інших завдань. Діалог є 

основним компонентом особистісно орієнтованого навчання, яке утверджує 

форму навчального спілкування, побудовану на активній взаємодії та 

взаєморозумінні його учасників. Особливостями такого спілкування є: 

стимулювання самостійних суджень учнів, опора на їхній життєвий і читацький 

досвід; розгорнутий обмін думками, репліками, враження від прочитаного 

(моє↔твоє↔наше↔моє), короткі дискусії. Це створює сприятливі умови для 

індивідуального самовираження кожної дитини, розвитку комунікативного 

потенціалу, грамотного використання вербальних і невербальних засобів 

спілкування. Ефективність уроку-діалогу значною мірою залежить від рівня 

підготовки школярів до участі у діалоговій взаємодії. 

 У 2-3 класах у методичному апараті підручників з літературного читання 

закладено передумови для оволодіння учнями такою взаємодією. У 4 класі цей 

напрям охоплює: роботу учнів у парах, групах; навчання умінню задавати 

запитання один одному за прочитаним; навчання умінню ставити запитання до 

тексту; визначення діалогів у текстах, уміння їх читати; конструювання діалогів на 

задану тему; побудова на основі діалогу тексту-опису чи тексту-розповіді; 

перетворювання абзаців розповідного тексту в діалоги; інсценізування діалогів. 

 У 3-4 класах переважає читання мовчки, тому для побудови діалогових 

уроків визначальним є відбір відповідних текстів, їх доступність, емоційність, 

обсяг, наявність «підтексту», можливість дискусій щодо оцінних суджень. Схема 

«Читаю сам – обговорюємо в діалозі і полілозі» є переважаючою для таких уроків. 

Хоча діалоги-полілоги можуть передувати самостійному читанню, якщо діти 



висловлюють прогностичні судження щодо змісту твору, обговорюють смисл 

заголовка тощо. 

 На уроці-діалозі вчитель у співпраці з учнями формулює проблему, керує 

послідовністю пізнавальної і читацької діяльності, непомітно, терпляче допомагає 

дітям сформулювати більш точно свою думку, не перетворює діалог у монолог 

«всезнаючої» людини. 

 Уроки розвитку літературних творчих здібностей учнів мають на меті 

розвиток літературних творчих здібностей. Цілі таких уроків можуть стосуватися: 

розвитку спостережливості, образного мислення, уяви, умінь конструювати, 

перетворювати, доповнювати, створювати нові образи, тексти на основі 

прочитаного, побаченого, почутого. 

 Важливим є включення у зміст уроків творчих завдань, які стимулюють 

різні елементи літературно-творчих здібностей. Відповідно до мети уроку і 

можливостей текстів доцільно використовувати творчі завдання, які спрямовані 

на розвиток різних проявів літературно-творчих здібностей. Вкажемо основні з 

них: 

- зосередження уваги на якостях творчої особистості (розвинена уява, 

образне мислення, вміння у звичайному побачити незвичайне): «Завдяки чому 

хлопчику вдалося зробити іграшку?» («Корінець» Т.Коломієць); «Що спонукало 

автора скласти перший вірш? Чи переживав ти подібні почуття?» («Як я став 

письменником» А. Камінчука); 

- розвиток репродуктивної та творчої уяви, образного мислення: «Яку 

картину викликає цей вір у твоїй уяві?» («Квітка» Д.Павличка); «Якими ти 

уявляєш Володю і Сергійка: які вони на вигляд, скільки їм років?» («Їжачок-

реп’яшок») В.Артамонової; 

- розвиток емоційної чутливості, що дає можливість передати почуття автора, 

відчути тональність твору: «З яким настроєм читатимеш вірш уголос? Прочитай 

вірш так, щоб читачі відчули твоє ставлення до зображеного. Прочитай вірш 

наспівно, задушевно»; 

- розвиток мовленнєвих умінь, збагачення словника учнів образними 

висловами, епітетами, порівняннями: «Як поет звертається до рідної оселі, яке 

порівняння вживає?» («ти стоїш, небагата і пишна…» В.Симоненка); «Знайдіть у 

вірші порівняння. Які образи вони створюють?» («Веселка на долоні» 

М.Сингаївського); 



- створення власних продуктів: придумування ланцюжків римованих слів; 

доповнення віршів словами, що римуються, продовження казки: «Як продовжити 

казку?» («Жива казка» В.Струтинського); створення власної казки на основі 

прочитаної: «Яку казку про вітер ти склав би?» («Як побачити вітер» 

В.Кухалашвілі); складання казки на задану тематику: «Уяви, що ти потрапив до 

країни Квітів. Що це за країна, хто її мешканці, які в них свята, де їхня цариця?», 

складання розповіді за пропонованою назвою: «Придумай розповідь «Клопоти 

бджілки, яка живе у дзвіночку». 

Підготовка і проведення узагальнюючих уроків в умовах зміни змісту і 

методичних підходів предмета «літературне читання» передбачає повну новизну. 

У підручнику літературне читання О.Савченко після кожного розділу є блок 

«Перевір свої досягнення», у якому зазначено основні позиції імовірного сценарію 

узагальнюючого уроку. На узагальнюючих уроках навчальна діяльність 

передбачає включення ігрових елементів, ребусів, коротких вікторин. З метою 

підготовки учнів до підсумкового тематичного оцінювання доцільно включати 

завдання тестового характеру, на вибір правильної відповіді, доповнення, 

конструювання. 

Висновки. Таким чином, зміст і методика предмета «Літературне читання» 

мають величезний потенціал для морально-етичного, естетичного виховання; 

мовленнєвого, інтелектуального і літературного розвитку дітей засобами 

художнього слова. Хоча уміння читати розвивається на всіх уроках відповідних 

життєвих ситуаціях, однак лише на уроках читання воно є об’єктом 

цілеспрямованого, системного опрацювання, що дозволяє умінню стати 

повноцінною навичкою, яка є інструментом неперервної літературної освіти 

людини упродовж життя. Завданням вчителя є урізноманітнення уроків читання, 

структур їх побудови і методики організації навчальної взаємодії, що зумовлено 

широким діапазоном цілей цього предмета, необхідністю врахування вимог 

навчальних досягнень з кожної змістової лінії, особливостей конкретного тексту в 

поєднанні з рівнем готовності дітей, їх пізнавальних потреб, інтересу до читання. 

Досвід підтверджує, що кожний вдалий урок – це творчість учителя не лише 

на ґрунті професійної підготовки, але й вияв його особистісних якостей, 

гуманності, культурного і педагогічного кругозору, постійної турботи про 

вихованість і розвиток всього класу в цілому і кожної дитини зокрема. 
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