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Це ж 
стіна!Це канат!

Це 
дерево!

Це змія

Це спис!



26% учасників не досягли базового 

рівня сформованості читацької 

грамотності

Це кожен четвертий…



«Фактично сучасною школою поки що 
ігнорується той факт, що нинішній випускник 
початкової школи залишається сам на сам із 
необхідністю в реальному житті, зокрема й у 
подальшій навчальній діяльності, мати справу з 
багатьма текстами, із якими його 
цілеспрямовано не вчили працювати»

«…доводиться констатувати, що умов для 
формування в учнів стійких навичок і вмінь 
працювати з текстами так званого 
перерваного формату (бланки, таблиці, 
переліки тощо) в межах курсу літературного 
читання не створено, хоча вміння працювати й із 
такими текстами (…) мають розглядатися як 
важливий складник читацької компетентності учня 
на виході з початкової школи»

Важливий висновок № 1. 



Потреба в текстах різних типів

5



Важливий висновок № 2. 

«…компетентний читач – це особа, 
яка здатна здійснювати когнітивні 
читацькі операції, працюючи з 
текстами різної функціональної 
спрямованості». 





Потреба в роботі з когнітивними 
читацькими процесами
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«…вже в початковій школі учні мають під час 
читання бути здатними активізувати й 
використовувати фонові знання, генерувати й 
ставити питання, робити висновки, які 
випливають із тексту, хоча про них автор тексту й не 
говорить, передбачати події, логіку розгортання 
викладу, узагальнювати інформацію, 
візуалізувати прочитане, моніторити свою 
читацьку діяльність, прояснювати незрозумілі 
місця тексту шляхом перечитування, спиратися на 
структуру тексту тощо». 



Формати текстів
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Джерело: Освіторія.Медіа
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Чи достатньо лише 
використовувати тексти різних 

форматів?
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Коло дитячого 
читання

міфи

фантасти
ка

МАРІЙКА І ЖАДІБНИЙ ГРАБІЖНИК

∙ Як ти гадаєш, про що йтиметься в оповіданні? Чому? 
Поясни свою думку.

Була собі дівчинка, звали її Марійка Михайлова. Марійка 
вміла відгадувати таємниці, розплутувати загадки, розв’
язувати кросворди та викривати злочини. Тому до неї 
часто зверталася поліція — по допомогу. 

детектив



Досліджен
ня

медіа

5 запитань про 
медіа



Кілька стратегій
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Інтерв’ю з письменником / письменницею

«Передбачення за 
анотацією»

Точка зору. Пошук 
нової інформації з 
різних джерел.

Робота з текстами 
різних видів. 

Проблемні питання.
Формування емпатії. 

Позиція автора у 
творах.  Розуміння 

твору як 
авторського 

задуму.
Стратегія 

«Запитання до 
автора»



Акцент: читання з розумінням (Я, ТЕКСТ, СВІТ)

ТЕКСТ ДЛЯ СЕБЕ
Особисті зв'язки, які читач 
встановлює між текстом і 
власним досвідом / життям

ТЕКСТ ДЛЯ СВІТУ
Це найширші зв’язки, 
які читач залучає в 
ситуацію читання 
завдяки власній 
картині світу. Це 
зв'язки тексту зі 
світом та  уроками 
природознавства, 
суспільних наук

ТЕКСТ ДЛЯ ТЕКСТУ
Як текст пов'язаний з 
іншим знайомим 
текстом. «У цього 
персонажа та ж 
проблема, про яку я 
читав в оповіданні  
минулого року»



Завдання на основі текстів
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Чому це все важливо?
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Розуміння призначення 
об’єкта вивчення в різних 
ситуаціях

глибоке розуміння теми 
завдяки дослідженню з 
багатьох перспектив

цілісне розуміння світу; 
посилення зв’язку з 
життям (інтегрований 
підхід у житті)

удосконалені навички 
системного мислення 
(розумова звичка, 
необхідна впродовж 
життя)


