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Літературне читання у початковій школі. 
Оновлення програм. 

 
Думки і коментарі експертів 

щодо програми з курсу «Літературне читання» 
(збережена авторська стилістика висловлювань) 

 
Коло читання 

 
Школа радості:  

Від учителя початкових класів у значній мірі залежить те, чи полюблять діти 
читання, чи залишаться до нього байдужими. Тому важливо саме в початковій школі 
ознайомити дітей зі світом книжок, щоби кожен хотів читати із задоволенням. У нашій 
школі у кожному класі є бібліотечка створена самими учнями і на урок позакласного 
читання школярі обирають собі улюблену книгу, яку читатимуть і презентуватимуть для 
своїх однокласників. На уроці учні діляться своїми враженнями про прочитане. Дітям 
дуже цікаво "рекламувати" прочитану книгу. Для цього вони малюють вподобану книжку 
у зошитах читача,записують її зміст,відгуки, коментарі, план,анотації,а згодом діляться 
думками з друзями. Потім учні із задоволенням обмінюються літературою. Перевіряючи 
читання, я у своєму зошиті фіксую кількість прочитаних сторінок, вміння переказувати і 
читати, а також інші знання і вміння зазначені в програмі МОН. Таким чином, любов до 
книги приваблює дітей до читання пізнавальної літератури. 
 
Анциферов Вадим: 

На нашу думку тексти для читання мають нести більше виховного навантаження, як, 
наприклад, тексти Сухомлинського, Осєєвої. (багато побажань вчителів стосувалося 
доповнення програми творами саме виховного характеру, зокрема В.Сухомлинського. –
Ред.) 

 
Більська: 

Діти повинні читати тексти, які збагачують їх новою інформацією, розвивають, 
виховують ... Зміст твору має відповідати віковим особливостям дитини. І, найголовніше, 
викликати в дитини бажання дізнатися більше. Тому потрібно переглянути коло читання 
школяра. 

 
Аліна Крупляк: 

Погоджуюсь, що твори В. Сухомлинського ніколи не втратять своєї актуальності 
тому, що вони взяті з реального життя і досвіду роботи з дітьми. Але маю пропозицію 
включити до програми в коло читання твори про життя однолітків, про витівки дітей, про 
їх пригоди. Можливо, варто навіть вивчати твори, написані дітьми — казки, вірші, 
повчальні історії... Також внести такий вид роботи, як складання та написання власних 
творів,  їх читання і обговорення.  

 
Оксана Евгеньевна: 

Ввести в програму більше творів В.Сухомлинського, казок з пригодницьким та 
фантастичним сюжетом, зменшити кількість віршів. Хочеться захоплюючого дитячого 
читання із задоволенням, для розвитку, для спілкування, для навчання. 

 
Юля Зозуля: 

Сьогодні важко прищепити любов до книги маленькому читачеві, маючи цей список 
літератури. Дітям, народженим у 21 столітті, більшість творів не зрозумілі. Хочеться 



змінити список, наповнити його сучасними творами. Звісно, такі автори, як 
Сухомлинський, Нестайко поза конкуренцією. Але список вимагає переформатування. 
Якщо учні не полюблять книжку з самого початку, далі це зробити буде складніше.  

 
Віталіна Кизилова: 

Абсолютно згодна з колегами щодо претензій до змісту навчального матеріалу. Він 
видається здебільшого архаїчним і часто не відповідає віковим особливостям читача. Діти 
початкової школи люблять пригоди й фантастику, що зумолено особливостями їхнього 
психофізіологічного розвитку. У нас сьогодні вже склалася ціла когорта письменників, 
яким вдається поєднати в тексті цікавий пізнавальний матеріал із пригодницьким 
сюжетом: Зірка Мензатюк, Іван Андрусяк, Леся Воронина, Володимир Рутківський, 
Галина Малик та ін. Їхні твори діти читають із бажанням і цікавістю, а не примусово. І це 
потрібно використовувати вчителям, щоб повернути дитину до читання. 

 
Марія Козиренко: 

Книжки для дітей молодшого віку мають бути ЦІКАВІ їм, а не "виконувати 
завдання", "прищеплювати" і тому подібне. Кому з дітей ці історії з позаминулого століття 
прищепили хоч щось, крім огиди до шкільної програми? Треба наповнити програму 
сучасними (навіть не 20-го, а вже 21-го століття) творами українських письменників і 
поетів, їх у нас уже достатньо, і вони чудові, і, повірте, "прищеплять" все що треба.  

Головна вимога має бути приблизно такою: дитина з цікавістю читає, має ВЛАСНІ 
літературні смаки (хоча б на зародковому рівні). А взагалі мрія - це коли програмою 
дається орієнтовний список книжок, рекомендованих до прочитання, до кожної 
короткий синопсис, і дитина може сама обирати, що читати, що буде цікаво саме їй. 
Далі діти можуть обговорювати прочитане на уроках і таким чином зацікавлювати один 
одного різними творами. А вимоги типу "розкажи, чому Шевченко геній" мають піти в 
небуття. 

 
Оксана Лущевська: 

Вимоги треба міняти. Акцент має ставати на розвиток грамотності та критичного 
мислення, на візуальну грамотність також. На вміння пропрацьовувати тексти і ілюстрації. 
Тут треба навчати вчителів.  

 
Валентина Вздульська: 

Приєднуюся до коментарів про застарілість контенту. Слід:  
1. Замінити класиків сучасними найкращими авторами (українськими та 

зарубіжними — в перекладі). До класиків можна повернутися в старших класах у ході 
вивчення історії літератури.  

2. Дати урбанізовані теми замість пасторальних, які домінують у сучасних читанках. 
Реалії сучасного міста, сучасних шкіл, сучасних родин. Те, що стосується дітей тут і 
тепер. 

3. Дати стильову різномарнітність.  
4. Звернутися до перекладних книжок. Рівень текстів всесвітньо відомих дитячих 

письменників, на зразок Ульфа Старка, Джулії Дональдсон тощо часто набагато вищий, 
ніж наших класиків і сучасників. Дітям слід давати найякісніші тексти. Орієнтир — 
міжнародні премії та фахові рекомендації сучасних експертів з дитячих книжок. 

Щодо зарубіжної літератури, то навіщо уривки з повістей та ще й класиків 19 
століття? Дайте цілісні твори, щоб у дитини формувалося уявлення про структуру тексту! 
Якісні оповідання, невеликі повісті і книжки-картинки сучасних зарубіжних авторів, 
лауреатів премій. Науково-популярні тексти — виключно не старше 20-ти років від часу 
написання. Інакше це повна профанація! 

 



Аліна Стефан, філолог, експерт з дитячої літератури: 
Актуальні дітям теми у творах, сучасним дітям — сучасні реалії, які можна знайти у 

сучасних авторів поетів і прозаїків, щоб читати було цікаво, щоб література у школі була 
живою і для живих І це дуже важливо саме у молодшій школі. 

 
Марія Морозенко, голова творчого об'єднання дитячих письменників КО НСПУ: 

У мене є запитання до укладачів програми. Чому в Колі читання не подано жодного 
сучасного автора, який проходив становлення пізніше СРСР? Складається враження, що 
сучасна жива література, яку обговорюють активно дослідники-літературознавці (Тетяна 
Качак, Наталя Марченко та ін.) та яка викликає реальний читацький запит, посувається 
вперто укладачами програм на догоду старим штампам.  

Доки не поєднуватимемо літературну працю різних поколінь, література для дітей 
нового часу залишатиметься "віджилим" і віддаленим у часі предметом. Думаю. варто 
провести цикл фахових обговорень даної проблематики, залучаючи до них не тільки 
педагогів та дослідників літератури, а й письменників. 

 
Тетяна Щербаченко (Стус): 

1. Зміст читання має більше значення, ніж будь-які методичні "знахідки". Скільки б 
учитель не намагався прищепити уважність чи цікавість (мовчу про "любов") до читання, 
читання не викличе бажання продовжувати. тому перш за все слід на 90% змінити 
пропонований контент. нижче дала посилання на сучасні твори Наталя Марченко. ось я 
теж долучаю список укр.та перекладних творів, які ми позаторік (!!) марно пропонували 
міністерству (на сьогодні до списку можна додати ще зо сотню позицій).  

2. Проблеми "вікування" літературних творів. зокрема зразки фольклору сьогодні 
актуальні для дошкільнят (!) врешті, це курс "читання", а не історії літератури. Також, 
навіщо давати "уривки з повістей", якщо можна дати цілісні твори — сьогодні не бракує 
цікавих сучасних оповідань. Хто хоче й може читати більше — на те є список 
рекомендованого позакласного читання. 
 
Наталя Марченко: 

На жаль, менше чверті пропонованих авторів — сучасники школярів. Немає 
ЖОДНОГО автора, чиє художнє мислення та світоглад формувалися хоча б наприкінці 
МИНУЛОГО століття. Про яку "декомунізацію", зміну світоглядних орієнтирів чи 
критичне мислення йдеться, коли ми змалку нав"язуємо дитині архаїчну картину світу як 
зразок?!!! Це неприпустимо й пояснюється, як на мене, лише катастрофічним незнанням 
укладачів творчості СУЧАСНИХ українських дитячих письменників. 

Є прекрасна сучасна поезія для дітей, яка розкриває поняття патріотизму не шляхом 
прямої дидактичної настанови (що було характерним для просвітянства минулого 
століття), а у високоестетичних художніх формах. Галина Малик і А. Качан, О. Кротюк, 
Н. Поклад, І. Андрусяк, Ю. Бедрик, С. Дерманський та ще кількадесят імен! 

Лише два автори є насправді представниками СУЧАСНОЇ української дитячої 
літератури — Сашко Дерманський та Леся Воронина. Це заперечує самі основи долучення 
дитини до читання та ідеї формування критичного мислення, оскільки учневі 
пропонуються тексти, які б він ЗА ВЛАСНИМ ВИБОРОМ ніколи не читав! Ці тексти 
відображають світогляд і картину світу, що існувала СТОЛІТТЯ тому! Такого роду тексти 
можуть бути присутні в дитячому читанні, але тільки певним відсотком, забезпечуючи так 
званий "діалог поколінь", тяглість традиційних уявлень. Але вони жодним чином не 
можуть складати основне тіло програми! 

 
Марія Зеленюк: 

Доброго дня. Навчаючи доньку за підручником Вашуленко "Українська мова. 2 
клас", я помітила перенасиченість програми патріотичною поезією і прозою, присвяченій 



поняттю Батьківщина. На мій погляд, краще ввести у програму більше поезії, в якій діти 
побачать себе і своїх друзів, де діти спілкуються між собою, з батьками, з тваринами, 
гумористичних віршів про дітей і для дітей. Окрім цього хочеться бачити більше цікавих 
завдань, там де є гра словами, ребуси, римування тощо. Для цього можна ввести у 
підручники більше цікавинок від Ігоря Січовика. 
 

Інноваційні пропозиції 
 
Ольга Шаповал: 

Побажання: потрібно ввести технології тренінгово- партнерського навчання, які 
будуть прививати любов до книжкового читання. Цікавими сучасними методами відкрити 
дорогу в літературний світ, переконливо довести необхідність читання, викликати 
бажання вчитись, а потім ставити вимоги. 

 
Оксана Вінницька: 

Ваші пропозиції не лише розвивають любов до книжки, а також представляють 
використання читання для життя. Коли ми читаємо щось, що нас зацікавило, ми хочемо 
цим поділитися з іншими. Презентування однокласникам розвиває вміння пояснювати 
свою думку та переконувати іншого. Вміння розмірковувати та вирішувати (judgement and 
decision making) — одне з ключових у 21 столітті. 
 
Ліда Хоршунова: 

Застосовуючи навчання темами, вчитель може самостійно підбирати до кожної 
теми прозові чи віршовані твори. Такі тексти, звичайно, мають відповідати віковим 
особливостям дітей. З власного досвіду знаю, що вони сприймаються дітьми "на ура". 
Особливо гарно проходить робота з віршами. Діти дуже люблять веселі, потішні вірші. 
 
Ліна Коваленко: 

Побажання: Хотілось би зробити тижні вільного читання, хоча б чотири на семестр і 
внести їх до програми. Це ті уроки, на яких діти можуть прочитати уривок з улюбленої 
книжки, поспілкуватися про те, хто з них і що читає в даний момент. Це можуть бути 
навіть маленькі книжечки, але до яких дитина проявила цікавість незалежно від школи. 
Наслідком є популяризація читання, розвиток мовлення та спокійний розмірений темп 
обговорень книжки, можливість подивитися відео або намалювати малюнок до неї. За 
тиждень кожна дитина зможе отримати час для виступу. 

 
Аліна Крупляк: 

Дітям цікавіше читати твори сучасної літератури, які опираються на досвід дитини. 
Все таки діти люблять себе відчувати активними учасниками дійства, а не пасивними 
читачами цікавих творів. Тому пропоную урізноманітнити навчальний матеріал. 
Наприклад, дати казку для читання. а потім подати цей же матеріал, але як віршовану чи 
прозову п'єсу, яку можна програти як виставу. Для цього потрібно виділити більшу 
кількість годин саме на такий вид роботи, а це може бути тільки шляхом вивільнення 
часу, тобто скорочення матеріалу. В 3 - 4 класах такий вид діяльності набагато цікавіший 
дітям і сприяє розвитку мовлення, мислення, пам'яті, навичок читання, розвиває творчість. 
А головне, чим публічніша дитина, тим вона впевненіша у собі і тим вона успішніша. 

 
 
 

Марина Зеленюк: 



Я б зраділа появі в Україні сайта аналогічного німецькому сайту "Антолін". У 
Німеччині, Австрії і Швейцарії для того, щоб заохотити дітей до читання, вчителі і 
батьки користуються сайтом «Антолін» www.antolin.de. 

На цьому сайті зібрано велику базу дитячих книжок, до кожної з яких надано по 
10-15 запитань з трьома варіантами відповіді. За кожну правильну відповідь дитина 
отримує 1 бал, якщо книжка з розділу "Для 1 класу"; 2 бали — якщо книжка з розділу 
"для 2 класу"; 3 бали — для книжок "для 3 класу" і т.д. 

Чим більше правильних відповідей, тим більше балів. Знаходиш книгу, клацаєш на 
«Старт» і на екрані з'являється перше питання з трьома варіантами відповідей. Обираєш 
варіант, який здається тобі правильним, і клацаєш на нього. Комп’ютер показує чи 
правильно ти відповів – з'являється зелена галочка або червоний хрестик. Після цього 
клацаєш на кнопку «далі» і з'являється друге питання і т.д. 

На початку року вчителі реєструють учнів на цьому сайті і вони починають 
змагатися один з одним, хто більше книжок прочитав і більше балів набрав. На сайті 
зберігається за кожним учнем повна інформація про те, які книжки він прочитав, 
скільки балів отримав за кожну з них, і скільки в нього зараз балів загалом.  

У маленьких дітей цей сайт викликає неабиякий інтерес, тому що нагадує 
комп'ютерну гру, до яких діти так охочі. І в той же час заохочує дітей до читання.  

Наповнення сайту питаннями до книжок здійснюють видавці, вчителі, батьки дітей 
і бібліотекарі. Якщо на сайті немає питань до книги, яку прочитала ваша дитина, батьки 
можуть самі скласти запитання до неї і внести у спеціальну форму на сайті. Після того, 
як редактор перевірить питання і відкорегує їх, вони з'являються у вільному доступі для 
всіх користувачів сайту. 

 
Техніка читання 

 
Наталія Яйко: 

Побажання: ВІДМІНИТИ ТЕХНІКУ ЧИТАННЯ! Мені здається, що вона потрібна 
лише для звіту в кінці року. Ці цифри нічого не дають. Це стрес для дітей. Вчитель бачить 
і знає, як читає кожна дитина. І в індивідуальному порядку може надати якісь 
рекомендації дитині чи батькам щодо організації читання.  

Кожна дитина особистість і може часом їй образливо, якщо якась " Гануся" читає 
більше від неї, а вона ж читає в повну силу своїх індивідуальних особливостей. Часом такі 
перевірки "вбивають" бажання читати. Ми, вчителі, маємо дозволяти дітям читати те, що 
вони хочуть. І нехай це буде книжка про війни 20 століття, чи про колобка, головне, щоб 
це не "вбивало" бажання читати. 

 
Гороховська Катерина: 

Техніка читання нічого не дає. Це старий метод. Візьміть науковий текст і самі 
попробуйте зафіксувати свою техніку читання. Діти мають читати з задоволенням — це й 
буде техніка! 

 
Вікторія Дикусар: 

На кожному уроці читання варто працювати з одним віршованим твором, коротким 
за змістом, з одним прозовим твором, як наприклад тексти В. Сухомлинського. Учні 
будуть встигати і поповнювати свій словниковий запас, і глибоко проаналізують твір та 
його героїв, будуть удосконалювати свою техніку читання, робити свої власні висновки 
(технологія критичного мислення). Ось тут і виховний вплив на кожну дитину, і 
удосконалення навичок читання (мовчки та вголос). А перевірку технічної сторони 
читання треба відмінити. У кожного учня свої особливості характеру, нервової системи 
тощо .Головне — допомогти дитині полюбити книгу! 
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Юлія Гордієнко: 
Кількість — не означає якість. Спочатку потрібно зацікавити дитину книжкою, 

самим процесом читання, а далі вона сама буде "ковтати" тексти. І напрацює потрібний 
для неї темп. А головне - учень буде розуміти, що там написано. Важливо підбирати 
цікавий і ЗРОЗУМІЛИЙ матеріал. Шкідливий вплив "техніки читання" вже не раз 
обговорювали. Зверніть увагу на досвід фінської школи і цікаві завдання. Наприклад, 
принести якусь річ, яка нагадує прочитане і розповісти про книгу. 

Мета предмету читання — формування любові до книжки і літератури, розуміння 
культури. А читання це не спринтерський забіг чи перегони. Це складний фізіологічний 
процес, на який впливає дуже багато факторів. У тому числі і готовність дитини 
сприймати надрукований текст, розуміти його, переказувати. Дуже здорово було б 
використовувати метод "живих книг" (метод Шарлоти Мейсон). 
 

Структура, аналіз та ідея твору 
 

Аліна Крупляк: 
На початкових етапах формування вміння аналізувати твір доцільно було б ввести 

алгоритм аналізу від простого до складного, в подальшому з включенням власного 
ставлення. Тобто вчити дітей робити аналіз та висновки. Також створювати, наприклад, 
схеми-характеристики героїв, персонажів, подій. Але не сприймати це , як норматив чи 
правило.  

Можливо, потрібно спочатку сформувати словничок дітей , який допоможе їм давати 
характеристики героям. Доцільно в текстах виділяти ключове та головне і давати дітям 
можливість поміркувати над тим, чи можна вважати це головною думкою тексту. Або у 
ході аналізу в кінці твору розміщувати кілька висловів і діти можуть обирати, що є 
найбільш раціональним та об'єктивним. 

Науково-художні твори обов'язково мають бути: у другому класі — короткі, 
інформаційні, а вже починаючи з третього класу маємо вчити працюватии з такими 
текстами, а саме: виділяти головне, аналізувати отриману інформацію, вибірково 
відтворювати. У 4-му класі такі твори збільшувати за обсягом та складністю. Це потрібно 
робити для того, щоб сформувати навички роботи дітей з текстами з багатьох навчальних 
предметів. 

 
Тетяна Щербаченко: 

Поняття "ідея твору" досить сумнівне й потребує корегування. Пропоную замінити 
цей вираз на хоча б "ідеї твору". Таким чином дати можливість дитині шукати те, що 
промовляє саме до неї, а не розгадувати ребуси дорослих, та ще боятися висловити власну 
думку чи отримати "погану оцінку". 

 
Ірина Жук: 

Такі формулювання виховують не мислення і вміння аналізувати, а лише засвоєння 
схеми і типізації мислення. Головна цінність у тому, щоб дитина віднайшла в книзі нове, 
корисне особисто для себе і те, що викличе у неї нові думки, а не те, що побачили 
більшість дорослих. Корисним є обмін думками і результатами індивідуальних осмислень 
тексту. 

____________________ 


