
Шлях учня 
до незалежного 
читача
Літня академія 2021

Мелодія Костюк  Олена 
Гарцула



2

★ Ознайомитись із принципами різних видів 
читання в українських 
класах

★ Переконатися, що добре 
заплановане читання у 
вашому класі матиме 
цілком реальний успіх
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Від підтримки 

до незалежності 

в навчанні 

читанню
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Що ми вже робимо, 
щоб допомогти учням 
із різними потребами 

у вивченні української мови?

 Говорити українською!!!
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Читати
вголос

Спільне
читання

Кероване
читання

Самостійне 
читання

4 види 
навчання 
читанню



Читати вголос

Читання вголос - одна з 
найважливіших 
стратегій, яку може 
зробити вчитель.
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Спільне читання

Що таке спільне читання?

Як виглядає спільне читання?
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Insert  picture here



Спільне читання

Структура уроку спільного читання:
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Представте текст
Модельне читання тексту 

Прочитайте текст разом
Обговоріть текст

Навчальні моменти
Повторне читання



Що таке кероване

читання?
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Insert  picture here

Адаптоване кероване читання у М2 
програмах



10

Міст між спільним читанням і 
самостійним читанням - перехід від 
моделювання вчителя до 
самостійності учнів.

Що таке 

кероване 

читання?
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Відео 

про кероване 

читання

Guided Reading Anna - Before - YouTube

Що ви зауважили щодо

★ ролі учителя?
★ зацікавлення учнів?
★ організації роботи?
★ зайнятості інших 

учнів?
★ настрою учнів?

https://www.youtube.com/watch?v=Z7oLZjUHZmo&t=4s


Після відео

Що ви помітили?
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Роль учителя
Bибирати текст/ книгу відповідно до потреб учнiв

Представти книгу 

Допомагати учням активізувати базові знання

Послухати читання учнiв

Обговорити текст з учнями

Ставити питання

Спостерігати і записувати інформацію про успіхи учнів
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Чому керованe 

читання важливе?
● диференційоване навчання
● поточне оцінювання
● гнучко навчати
● сприяє використанню 

стратегій читання
● спонукає до розмов
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Що таке 

самостійне 

читання?

Yчні читають книги за власним вибором.

Навчання дітей підтримується за допомогою міні-уроків, 
конференцій та можливості обміну ідеями.

Тексти знаходяться на рівні незалежного читання дитини.

 Yчні діляться своїми думками під час дискусій та письма.
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Чому самостійне 

читання важ
ливе?

Самостійне читання - має на меті навчити читати!
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Почати з 2 хв і поступово довести 
до 20 хв самостійного читання
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це може  мотивувати 

до читання.
.. До роботи!

Який текст вибрати для самостійного читання?

★ Фрістайл
★ Серфінг
★ Біатлон
★ Художня гімнастика
★ Байдарки/каноє
★ Футбол
★ Синхронне плавання
★ Водний марафон
★ Пірнання
★ Скелелазання
★ Вітрильний спорт



19

Наступні 
кроки…

Ідеї організації/ управління класом
Заняття для класу
Зразок плану уроку для керованого читання 
Стратегії та шаблони оцінювання
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Питання



Дякуємо!


