
Шляхи літературного розвитку молодших школярів  

         Актуальність представленої проблеми є очевидною, оскільки, за останні 

десятиліття в системі освіти, а зокрема в Концепції літературної освіти та 

Програмі для середньої загальноосвітньої школи акцентується увага  на 

літературному розвитку молодших школярів. Тому на сучасному етапі розвитку  

початкової  освіти  потрібно  говорити  про  два  напрямки  процесу навчання 

читання: 

1) власне  навчання читання, яке ведеться за трьома рівнями — формування і 

удосконалення навичок читання, навчання читання і сприймання художнього 

тексту, формування читацької самостійності; 

2) здобуття учнем літературних знань, тобто забезпечення літературної 

освіти і літературного розвитку дітей молодшого шкільного віку. 

    Як державний документ, що спрямовує уроки читання і зв’язані з ними 

основні форми позакласної роботи, Програма визначає для вчителя послідовно-

систематичне керівництво навчально-виховною роботою учнів,  орієнтує вчителя 

на творчу і цілеспрямовану діяльність, забезпечення єдності навчання і виховання 

засобами мистецтва слова і книги. 

    Окреслюючи основні вимоги до знань і умінь учнів з читання, Програма 

насамперед визначає для кожного класу засвоєння певного кола умінь і навичок 

учнів з поступовим узагальненням їх в наступних класах. 

     У процесі вивчення навчального предмета «Читання» здійснюється 

мовленнєвий, морально-естетичний, літературний, інтелектуальний розвиток 

школярів, виховується дитяча особистість. Під час читання формуються ставлення 

дитини до навколишньої дійсності, її громадянська позиція, збагачуються 

почуття, розвивається творча уява, значною мірою задовольняються пізнавальні 

інтереси молодшого школяра.  

Досягнення цілей курсу передбачає вирішення таких завдань: 

- формування й розвиток мовленнєвих умінь і навичок, провідною з яких є 

повноцінна навичка читання; 

- розвиток інтересу до читання, ознайомлення учнів з дитячою літературою в 

багатоманітності її тематики, жанрово-родових форм; 

- формування повноцінного сприймання, розуміння, відтворення 

художнього, науково-пізнавального текстів шляхом засвоєння  відповідних 

навчальних і читацьких умінь; 



- розвиток емоційної і почуттєвої сфери учнів, образного мислення, уміння 

висловлювати  елементарні оцінні судження щодо прочитаного; 

- формування морально-етичних уявлень і почуттів, збагачення соціального 

досвіду школярів; 

- розвиток творчих здібностей школярів; 

- формування спеціальних умінь самостійно й продуктивно працювати з 

дитячою книжкою, різними джерелами друкованої продукції для знаходження 

потрібної інформації; орієнтуватися у світі книжок і вибирати їх для задоволення 

власних пізнавальних потреб. 

Уміння і навички, які формуються на уроках читання, мають загально-

навчальний  характер, є засобом вивчення практично всіх навчальних предметів, 

сприяють саморозвитку і самовираженню особистості дитини. 

 Зміст читання визначається на основі таких принципів: тематично-

жанрового, художньо-естетичного, літературознавчого. 

 Тематично-жанровий та художньо-естетичний принципи є визначальними 

у виборі книг і творів для читання. Коло читання повинно охоплювати доступні 

кожній віковій групі учнів жанрово-родові форми художніх, науково-художніх, 

науково-пізнавальних, фольклорних творів української та зарубіжної  літератури, 

періодики, довідкової літератури. 

 Тематика і зміст творів уміщених у книжках, покликані відображати різні 

сторони життя і діяльності школярів, розширювати їхній світогляд, уточнювати і 

збагачувати знання, сприяти засвоєнню найважливіших загальнолюдських 

цінностей, вихованню найкращих почуттів: любові до рідної землі, мови, природи, 

доброти, шанобливого ставлення до батьків, людей старшого покоління, 

національних традицій українського народу та культури інших народів. 

 Художньо-естетичний принцип передбачає добір художніх творів 

словесного мистецтва за критеріями естетичної цінності. Їх зміст має розкривати 

перед читачем різноманітність навколишнього світу, людських взаємин, сприяти 

розвитку почуттів гармонії і краси, формувати особистісне ставлення до дійсності. 

  Літературознавчий принцип передбачає введення до системи підготовки 

дитини-читача елементарних літературознавчих уявлень і понять. Він 

реалізується в процесі практичного елементарного аналізу літературного тексту. 

Об’єктом  уваги читача стає слово, що осмислюється ним як засіб створення 

словесно-художнього образу, за допомогою якого автор виражає свої почуття, ідеї, 

ставлення до світу. Впровадження цього принципу передбачає усвідомлення 



учнями на практичному рівні таких понять, як тема, ідея, жанрові особливості 

твору, його персонажі, засоби  художньої виразності. 

 Формування читацьких умінь здійснюється в нерозривній єдності з 

мовленнєвими. Якщо система читацьких умінь відображає закономірності 

процесу сприймання твору, то мовленнєві уміння – закономірності процесу 

створення власного висловлювання за прочитаним. При цьому діти не копіюють  

текст-зразок, а використовують для побудови висловлювань засоби, аналогічні 

тим, з якими ознайомилися на уроках читання.  

 Цілеспрямоване формування читацької діяльності молодших школярів 

знаходить своє продовження й розвиток в організації  самостійної роботи з 

дитячою книжкою як на спеціально відведених заняттях у класі, так і в 

позаурочний час.  

 Основою структурування Програми є змістові лінії Державного стандарту з 

читання: Коло читання. Формування й розвиток навички читання. 

Літературознавча пропедевтика. Усвідомлення жанрових особливостей творів. 

Засоби художньої виразності, емоційно - оцінне ставлення до змісту прочитаного 

твору. Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного. Робота з дитячою 

книжкою. Позакласне читання. 

 Розглянемо деякі з цих змістових ліній. 

Літературознавча пропедевтика – це так званий  початковий етап навчання, 

де  його наявність пояснюється перш за все тим, що неможливо дати системне 

літературне знання учневі, що не вміє читати й немає читацького досвіду. Тобто 

це етап дописемного розвитку дитини, той  період, коли вона є слухачем 

літературного твору. Його основна мета – допомогти дитині здійснити перехід з 

позиції слухача, «співавтора» тексту, на позицію читача – інтерпретатора, тобто 

зробити перший крок до відсторонення від тексту. 

 Таким чином, у сучасних Програмах можна спостерігати тенденцію 

об’єднання перших кроків навчання читання з цілеспрямованою 

літературознавчою  пропедевтикою. Універсальним навчальним матеріалом для 

вирішення  цього завдання є малі фольклорні жанри і дитяча класична поезія.  

 І це не випадково. Твори усної народної творчості дають недосвідченому 

читачеві (яким є молодший школяр) унікальну можливість спостерігати єдність 

форми і змісту, тому що форма у фольклорному творі, по-перше, дуже стійка (в 

них закріплені досконалі способи і прийоми поетичного бачення світу, механізми 

поетичних способів мислення, досвід народу в області художнього впливу на 



особистість), а по-друге, строго функціональна (фольклорний твір обслуговує 

практичну діяльність  людей).  

 Оскільки  форма менше фіксується дитячою свідомістю, цілеспрямоване 

спостереження за нею починається з жанрів, де форма виступає провідною, а 

зміст стає другорядним по відношенню до неї. 

 Твори малих фольклорних жанрів, які використовуються як навчальний 

матеріал на етапі літературознавчої пропедевтики, допомагають реалізувати дві 

принципові ідеї в системі літературної освіти молодших школярів: 

- пов’язати  в свідомості дитини життєву ситуацію з образами художнього 

світу ; 

- на практичному рівні дати можливість пізнати нерозривну єдність форми і 

змісту твору. 

Іншою змістовою лінією є робота з дитячою книжкою у контексті уроків  

позакласного читання. Основними завданнями цього етапу в 2-4 класах є 

формування читацької самостійності учнів, сприяння розвитку інформаційної 

культури молодших школярів. Їх реалізація здійснюється поетапно. На кожному 

етапі навчання визначаються завдання, які враховують особливості даного 

вікового мікроперіоду, обумовлюються методика роботи  та організація 

навчальної діяльності учнів, вимоги до навчального матеріалу, види бібліотечно-

бібліографічної допомоги, типи, структура уроку тощо.  

 Враховуючи об’єктивні обставини все ще недостатнього рівня 

сформованості повноцінної навички  читання учнів, рівня їхнього літературного 

розвитку, особливого значення набуває індивідуалізація самостійної читацької 

діяльності дітей. Учитель визначає навчальні завдання з урахуванням 

індивідуальних можливостей  кожного, поступово ускладнюючи матеріал, що 

підлягає засвоєнню. 

 Учні вчаться самостійно визначати зовнішні показники змісту кожної 

книжки, вибирати потрібну за окресленими педагогом показниками, 

співвідносити їх і на цій основі робити загальний висновок про тематику, зміст, 

характер, кількість уміщених у ній творів. Така діяльність сприяє швидшому 

входженню дитини в текст , який вона читатиме самостійно. 

  У 3-4 класах самостійна читацька діяльність також має свої особливості. Тут 

самостійне читання учнів стає істинно позакласним. А на  уроках відбувається 

колективне обговорення того, що діти прочитали заздалегідь. 



 Читацьке коло учнів 3-4 класів інтенсивно поповнюється науково - 

популярною та довідковою літературою. Визначаючи твори для позакласного 

читання, вчитель враховує умови забезпечення дитячою літературою бібліотек, 

послугами яких користується школа, клас, учні. 

  У поєднанні методів і прийомів навчання слід прагнути до активізації 

пізнавальної і емоційно - почуттєвої сфери учнів, залученні їх до діалогічної 

взаємодії з текстом, самовираження у творчій діяльності. Повноцінне сприймання 

і розуміння передбачає співпрацю вчителя з учнями, взаємодію мотиваційного, 

змістового, операційного компонентів читацької діяльності дітей, поетапність 

осягнення смислової і образної цінності твору. На цьому літературний розвиток 

дитини не завершується, а навпаки продовжується  і удосконалюється у старших 

класах. Уявлення, погляди, коло читання дитини стають глибшими, ширшими, 

впорядкованішими.  

 Повноцінний літературний розвиток неможливий без осмислення 

літературного твору при навчанні молодших школярів читання, оскільки, 

читаючи різноманітні твори, які є індивідуальним доробком, «шедевром» 

кожного автора, дитина збагачується, поринає у світ авторських ідей, задумів. 

Літературний твір – це навчальний матеріал, з яким працює вчитель і учень 

на кожному уроці читання.  

 Цілісність і самодостатність – це базисні (основні) якості літературного 

твору. 

 Літературний твір -  це продукт праці, це субстанція, викликана до жит-тя 

талантом і словом його творця ( письменника або оповідача). Тому літературні 

твори індивідуальні, неповторні, які не можуть бути алгоритмізовані (хоч 

типізовані). 

 Тому осмислення художнього твору викликає в учнів труднощі, оскільки 

літературний твір -  це «продукт» або « предмет із слів», який визначає, обирає і 

представляє нам письменник. 

 В чому труднощі осмислення літературного твору? 

 Поява як наслідок творчих зусиль письменника, об’єктивно-суб’єктивна 

нова картина умовно-художнього світу в чомусь здатна, будучи сприйнятою, 

викликати у нас, читачів, якісь почуття і думки і при цьому впливати на наш 

світогляд, а інколи і на поведінку, задаючи нам або закріплюючи в нас стійкі 

морально-етичні ідеали. 



 Тут виникає питання: де думки «свої», а де «чужі». Розглядати цей 

«конфлікт» необхідно як дві сторони одного й того ж процесу читання- 

спілкування- « письменник- літературний твір-читач». 

 Цілісність і самодостатність літературного твору - це першооснова 

літературного розвитку й літературної освіти, це – вихідні характеристики будь-

якого літературного твору, ознаки якості твору та рівня готовності читача до його 

сприйняття з метою відтворення умовно-художньої картини світу (або його 

частини), зображеного художником слова для присвоєння читачем. 

 Цілісність літературного твору – це словесна і структурна продуманість, 

основа художності літературного твору, це основа його самодостатності і важлива 

умова для загального і літературного розвитку дітей засобами читання. Ця якість 

літературного твору спонукає, привчає, захоплює читача необхідністю читати, 

міркувати, запам’ятовувати мову письменника, читати і уявляти саме те, про що 

хоче розповісти письменник, а не щось «подібне» або зовсім «своє» (Тому і не 

рекомендується пропонувати дітям переказувати класику). 

 Самодостатність літературно-художнього твору - це наслідок його цілісності. 

Ця якість пояснює, чому гарантом повноцінного читання – спілкування є рівень 

засвоєння в процесі читання мовної тканини твору. Самодостатність літературно-

художнього твору є фундаментом літературознавства як особливої науки. 

  Звідси, процес роботи з текстом літературно – художнього твору на уроках 

читання ґрунтується на таких засадах:  

1. Повноцінне сприйняття літературно-художнього твору при навчанні 

дітей читання повинне починатися з уважного ставлення до слова: від першого до 

останнього в тексті. 

2. При читанні авторського тексту нічого не можна вилучати, 

замінювати. (Адаптація тексту або заміна уривками з твору на першому етапі  

недопустима).  

3. Цілісність і самодостатність літературно-художнього твору вимагає 

від читача вже при першому читанні можливості передбачити можливий зміст і 

характер того, що йому обіцяє читання-спілкування з твором і його автором, а 

потім – уже в процесі читання – вміння своєчасно виділити і запам’ятати всі 

образи і  деталі, які містить твір, і які побачив автор і відобразив у літературному 

творі за допомогою художнього мовлення. 

Покажемо на прикладі конспекту уроку з позакласного читання за 4-й  клас, 

як реалізується літературний розвиток молодших школярів.  



Тема. Улюблені вірші 

Мета. Розширювати уявлення дітей про тематику дитячих віршів. Формувати 

відчуття краси слова, сприяти розвитку індивідуальних літературних уподобань, 

закріплювати зв'язок: книжки-жанр.  

Обладнання.  Репродукції картин про природу, життя людей і т.п., виставка 

дитячих малюнків, виставка книжок. 

План-конспект 

1.Робота з виставкою книжок, прочитаних  до уроку. 

- До якої теми уроку ви, діти, готувалися? Який жанр літературних творів ми 

будемо аналізувати, обговорювати? Чи можливо було перечитати ці вірші і всі 

книжки? А їх принести на урок? А які книжки з улюбленими віршами ви 

принесли? 

- Які книжки представлені на виставці? Назвіть їх. (Почергово називається 5-

6 книжок.) Твори яких жанрів увійшли до цих книжок? Доведіть. Залишіть на 

виставці тільки ті книжки, що містять лише вірші. Яку закономірність у цьому 

випадку ми простежуємо? ( Книжки-жанр).  

- Серед книжок, що залишилися на виставці, є книжка з віршами одного 

автора? Яка це книжка? Назвіть і покажіть її. Хто ілюстрував вірші цього поета? 

Який зв'язок тут ми встановимо? (Жанр-автор-книжка). 

- Чи є серед книжок та, що містить вірші багатьох авторів? Назвіть і покажіть 

її. Який зв'язок тут очевидний? (Жанр-автори-книжка). 

- Чи трапилися вам при підготовці до уроку книжки з віршами на одну тему, 

наприклад, книжка з віршами про природу, дітей, тварин? Чи є така книжка у вас 

або на виставці? Назвіть і покажіть її. Який зв'язок у цьому випадку маємо? 

(Жанр-тема-книжка). У цих віршах один автор, чи кожний із творів має свого? То 

що ми маємо додати до цього зв’язку? (Жанр-тема-автори-книжка). 

- Чим привабили вас ці книжки? Вірші яких авторів вони містять? Чи є у вас 

книжки у нетиповому оформленні? Назвіть і покажіть їх. Як називаються такі 

книжки? Яка сторінка обкладинки нам про це повідомляє? Доведіть. Що ви 

можете розповісти про цю книжку? При розповіді обов’язково підкресліть, чому 

саме вона стала предметом вашої уваги. (Вчитель викликає двох учнів, один з яких 

розповідає про типову книжку, другий - про книжку в нетиповому оформленні. 

Діти повинні наголосити, що   ці книжки містять їх улюблені вірші.) 

2.Всебічний аналіз прочитаних віршів і книжок. 



- Вірші яких поетів ви читали? До складу яких книжок вони увійшли? Чиї 

вірші вам особливо запам’яталися? Чим? До яких віршів ви зробили малюнки? 

(Малюнки на виставці переглядаються.) 

- Який малюнок вам сподобався? Як ви вважаєте, він точно відтворює зміст 

вірша? Чим треба доповнити малюнок? Які елементи на малюнку зайві? Хто з вас, 

діти, ілюстрував вірші улюбленого поета? Покажи свій малюнок. Як ви думаєте, 

хто є улюбленим поетом нашого «художника»? До якого твору цей малюнок? У 

якій книжці можна прочитати вірш? 

- Кого схвилювали вірші інших поетів? Чиї це вірші? Прочитайте їх. Чим 

вони вас привабили? В яких книжках ви на них натрапили? Назвіть і покажіть їх. 

- Хто підготував розповідь про поета, вірші якого стали улюбленими? 

Розкажи, що ти довідався про автора цих віршів? Де ти про це прочитав? Який 

вірш вивчив напам'ять? Розкажи його. До якої книжки  увійшов вірш? Назви і 

покажи її.  

- Чи траплялися вам вірші авторів інших народів світу, а не лише 

українських? Які вірші цих авторів ви читали? У яких книжках і ми зможемо 

прочитати вірші цих поетів? Який з віршів ви запропонуєте послухати нам? (1-2 

учні читають вірші зарубіжних поетів). 

3.Робота з наочністю. Вибіркове читання. 

Учитель демонструє репродукції майстрів живопису: Т. Шевченка, Т. 

Яблонської,  І. Левітана, В. Васнєцова та ін. (Якщо їх репродукції відсутні в 

методичному шкільному кабінеті, можна використати книжкову ілюстрацію). 

- Діти, будьте уважними. Розглянувши картину, визначте, до якого твору 

вона може бути ілюстрацією. Якщо у когось цей твір є у книжці, прочитайте його 

класу. (Учитель демонструє 2-3 репродукції, а учні читають твори, зміст яких 

відповідає змістові ілюстрації.) 

4.Активізація читацької пам’яті дітей. 

а) Робота у групах. 

Учитель розподіляє дітей на 3-4 групи. Кожна  група отримує завдання 

відповідно до читацької ерудиції її складу. Завдання записане на картках. Час 

виконання – 3-5хв. 

Група 1. Запишіть шість прізвищ поетів-класиків. 

Група2. Запишіть шість прізвищ поетів-сучасників. 



Група3. Запропонований список прізвищ поетів розділіть на дві групи: 

поети-класики і поети-сучасники. (П.Воронько, О.Сенатович, Л.Українка,  П. 

Грабовський, Г.Демченко, Т. Шевченко). 

Група 4. До вказаних прізвищ  поетів дописати заголовки їхніх творів. 

(О.Пчілка, Л.Українка, О.Сенатович, Д. Павличко, А. Костецький, М. 

Сингаївський.) 

 Після відведеного часу перевіряється якість виконаної роботи та оцінюється 

відповіді цілої групи. Обов’язково ставляться додаткові запитання типу:  

- Як ви доведете, що цю групу поетів називають класиками (нашими 

сучасниками)? Які вірші цих поетів ви пам’ятаєте? Який з творів і якого поета 

знаєте напам’ять? 

б) Колективна гра« Літературний аукціон». 

 Учитель називає тему. Учні мають до неї дібрати  назву  твору  (прізвище 

поета і заголовок, наприклад: природа-Я. Щоголів. Зимовий ранок). Виграє той, 

хто останнім назве твір або хто більше назве їх. Для заохочення переможця йому 

вручається приз: книжка-саморобка, дитячі вироби, малюнки, прочитаний 

вірш(пісня, казка) або заздалегідь придбані іграшки–сувеніри чи дитячі 

книжечки. 

- Діти, а зараз проведемо літературний аукціон. Я називаю тему, вам 

необхідно вказати назву твору, в якому вона розкривається. Переможця чекає 

нагорода. Отже, теми віршів – Природа. Пташки. Діти. Звірі.  

в) Гра «Кому я належу». 

1. Вересневий жарт.                                     Т.Шевченко 

2. Снігурі.                                    Л.Українка 

3. З ґринджолками.           А.Костецький 

4. За сонцем хмаронька пливе.         О.Пчілка 

5. Як зробити день веселим.                        О.Сенатович 

6.  Вишеньки.                      О.Олесь 

- Визначте авторів віршів. Заголовки віршів з’єднайте лініями з прізвищем їх 

автора. 

 Довідка: О.Сенатович. Вересневий жарт; О.Олесь. Снігурі; О.Пчілка. З 

гринджолками; Т. Шевченко. За сонцем хмаронька пливе; А.Костецький. Як 

зробити день веселим; Л.Українка. Вишеньки.  

г)Конкурс на кращого виконавця улюбленого вірша. 



- Хто з вас, діти, готовий взяти участь у конкурсі на кращого виконавця 

улюбленого вірша? Перш ніж читати напам’ять, ви повинні одним реченням 

визначити, про що цей вірш. Наприклад, я прочитаю вірш про безмежну любов до 

рідної землі. Це вірш Д.Павличка «Де найкраще місце на землі». 

5.Доповнення й розширення читацького досвіду дітей вчителем. 

а) Розповідь про поета С.Олійника. 

- Сьогодні я хочу познайомити вас з новим іменем. Твори цього поета 

пронизані веселим гумором, доброзичливістю, дружними порадами тим, чиї 

недоліки він бачив і хотів допомогти позбутися їх.  

б) Читання вчителем творів поета. 

Вчитель читає кілька творів С.Олійника з поетичної збірки для юних читачів 

«Весела книжка». 

- Який настрій викликали у вас, діти, прослухані вірші? З чого поет 

подружньому сміється? Від чого застерігає? Якщо вам сподобалися гумористичні 

вірші С.Олійника, продовжте знайомство з ними на сторінках дитячих книжок. 

6.Домашнє завдання. 

-  Тема наступного уроку «Дивосвіт відчинить двері вам!»  

• Читайте, про що хочеться читати, що можете читати, про що треба читати.  

• Пригадайте прочитані впродовж року книжки. Виберіть і принесіть на урок 

ту, що найбільше вас привабила. Підготуйтеся розповісти про цю книжку. 

• Складіть картотеку карток «Наші улюблені книжки». 

Таким чином, формуючи читацьку діяльність, ми вчимо учнів сприймати, 

усвідомлювати, відтворювати зміст тексту (книжки), забезпечуємо читання-

спілкування з автором через запропоноване ним слово, яке за словами В.О. 

Сухомлинського «торкається струн дитячої душі»,  реалізуючи  ще один із шляхів 

літературного розвитку молодших школярів. 

 

 


