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Бурхливий початок освітніх реформ 
із новою очільницею профільного міністер-
ства дав привід для оптимізму. За висловом 
експерта Тетяни Стус «…днями було оголо-
шено другу мобілізацію педагогів, освітян, 
експертів та активістів для справжнього 
публічного обговорення навчальних програм; 
перевірки програми на наявність помилок, 
повторів, невідповідностей та неузгодже-
ностей; розвантаження програм від зайвої 
другорядної інформації…». МОН закликала 
зробити програми більш зрозумілими для 
авторів підручників, вчителів, всіх освітян 
та широкого загалу і почала вдосконалення 
з молодшої школи. З тим прицілом, щоб 
до 2018 року ці зміни довести до макси-
мальної досконалості на всіх рівнях шко-
ли — у всіх класах, за всіма предметами, 
як у програмах, так і в підручниках.

Жваву дискусію викликала програма 
предмету «Літературне читання». Най-
більше зауваг щодо читання в 2–4 класах 
отримали тексти сумнівної актуальності: 

застарілі за змістом та художньою формою. 
Чинна програма включає вкрай обмаль тво-
рів сучасних дитячих письменників, якими 
зачитуються діти поза стінами школи. А пе-
рекладів творів, якими нині захоплюються 
діти всього світу, немає взагалі. 

Важливим питання дискусії стала невід-
повідність матеріалу віковим особливостям 
сучасних учнів молодшої школи. Вивчення 
фольклору викликало протилежні думки: 
від необхідності розширення обсягу матері-
алу до його скорочення, адже цей сегмент 
усної народної творчості досить плідно 
вивчається у дошкільному віці.

Обговоренню підлягали надмірні вимоги 
до оцінювання знань учнів, зокрема ви-
значення техніки читання. Вказувалося 
на відсутність інноваційних методів залу-
чення дітей до читання (інтегроване між-
предметне навчання, розповідь-презентація 
улюблених книжок тощо).

Фахівці-літературознавці звернули увагу 
чиновників на вже укладені ними рекомен-
даційні списки для читання. До уваги за-
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МОН України  розпочато проект з розвантаження і осучаснення програм початкової 
школи. На відкритій соціальній платформі EdEra до публічного обговорення долучилися пе-
дагоги, експерти та активісти, які хочуть реально впливати на зміни і в умовах чинного 
стандарту запроваджувати компетентнісне навчання. Два тижні обговорення показали, 
що фахівці готові витрачати свій час на публічну аргументовану дискусію, ділитися до-
свідом і кращими практиками. 
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пропоновано списки від експертів порталів 
«Барабука», «Казкарка», а також Центру 
дослідження літератури для дітей та юна-
цтва. Було висловлено побажання визна-
чити перелік рекомендованих творів для 
позакласного читання, як це зроблено 
у середній та старшій школах.

Учасники дискусії відзначили невпо-
рядкованість у подачі теоретичного ма-
теріалу: плутанину з літературознавчими 
термінами, несистемність у викладі мате-
ріалу. Нарікання викликала відсутність до-

ступу до текстів творів, що пропонуються 
для вивчення.

Модератори МОН подякували педагогів, 
експертів-ентузіастів за надіслані пропози-
ції і звернули увагу і запропонували роз-
глянути конкретні зміни, котрі планується 
прийняти до навчальної програми. Вже від-
булася перша зустріч чиновників міністер-
ства і експертів для обговорення поданих 
пропозицій. Після узагальнення зауважень, 
які будуть отримані на другому етапі, про-
грами будуть ще раз доопрацьовані і вине-
сені на затвердження колегією МОН.

Розвантаження і оновлення програм з літературного читання має логічно перейти 
до удосконалення підручників з читання. Вочевидь нас очікує велика робота з перебудо-
ви роботи вчителя, запровадження нових методичних засобів та інструментів, які б на 
практиці реалізовували компетентнісний підхід у навчальній роботі. 

Все ж хотілося б застерегти усіх нас від певної ейфорії у реформаторському процесі. 
Не будемо забувати, що завданням школи є освіта дітей, тобто передача і набуття ними 
знань, умінь і навичок. А це є навчальна робота і не завжди вона співпадає з сьогодніш-
німи інтересами дітей та бажаннями будувати цю роботу на розважальній основі. Тому 
будемо обережними з творами класиків, які складають літературне надбання нашого 
народу, утворюють живий, неперервний культурологічний та історичний ланцюг його 
буття. 

Проблемним і все нагальнішим стає питання виховання молоді засобами літерату-
ри. Чи багато сучасних авторів переймаються цим питанням? Які людські якості при-
щеплюють вони дітям, що закладають їм в голови? Чи бажають батьки виховувати своїх 
дітей часто на чужих (ментально не звичних для наших дітей) цінностях? Чому вчителі 
все більше звертаються до творів наших геніальних педагогів В. Сухомлинського, С. Ру-
сової, К Ушинського та інших?

Окремого розгляду потребує позапрограмна (позакласна) література для молодших 
школярів. Тут є величезні можливості для самостійних рішень у виборі творів і дітьми, і 
батьками, і педагогами, і експертами. Важливо лише сформувати рекомендаційний спи-
сок літератури, який був би складений авторитетними фахівцями і експертами. 

Сподіваємося, що творці програми і автори підручників дослухаються до різних 
думок. І ми матимемо оновлену програму, підручники, наповнені сучасними і цікавими 
творами, і діти полюблять уроки літератури і матимуть у читанні велику потребу.

Думки і коментарі експертів щодо програми з курсу «Літературне читання» розміщено 
на компакт-диску (див. додаток 1)

Підготовлено за матеріалами сайтів: mon.gov.ua, osvita.ua,
ed-era.com, barabooka.com.ua

Див. додаток 1


