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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Сучасна освіта України зорієнтована на створення оптимальних умов для 

розвитку активної, творчої особистості, здатної здійснювати самостійний 
пошук й опрацювання необхідної текстової інформації та створення власної.   

Формувати в учнів уміння самостійно опрацьовувати незнайомий текст  
відповідно до вікових особливостей, створювати тексти важливо починаючи із 
початкової школи. 

Курс за вибором «Читаємо. Розуміємо. Творимо» ґрунтується на 
систематичній роботі учнів над незнайомим текстом (яка поступово 
ускладнюється), висловленні власної оцінки з приводу прочитаного, виконанні 
творчих  завдань на його основі, створенні власних текстів. 

Мета курсу – формування у молодших школярів умінь опрацьовувати 
тексти різних видів, жанрів та створювати власні. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
• розвиток в учнів умінь самостійно опрацьовувати незнайомі художні та 
науково-пізнавальні тексти; 
• формування умінь текстотворення; 
• розвиток логічного мислення й мовлення учнів, їхніх творчих здібностей; 
• здійснення позитивного виховного впливу на особистість кожного школяра. 

Навчальна програма «Читаємо. Розуміємо. Творимо» побудована за 
концентричним принципом, що передбачає вивчення понять, відпрацювання 
вмінь і навичок  з їх поступовим розширенням і поглибленням на різних 
вікових мікроперіодах навчання. 

Зміст навчальної програми «Читаємо. Розуміємо. Творимо» укладено із 
врахуванням сутності авторської послідовно-симетричної технології, що  
передбачає поступовий перехід від самостійного сприймання незнайомого 
тексту до впізнавання вже знайомої інформації, відтворення та відновлення 
тексту, його доповнення та конструювання, створення школярами власного 
тексту. Впровадження послідовно-симетричної технології передбачає 
поступовий перехід від тексту, який запропонований у повному обсязі, до 
тексту, створеного учнем. На проміжних ланках обсяг запропонованого у тексті 
поступово зменшується, а створеного зростає завдяки таким запропонованим 
матеріалам: 
- текст з пропусками, наявністю деформації (для відновлення учнями після 
попереднього читання тексту);  
- текст з пропусками (для доповнення без попереднього читання учнями 
тексту); 
- частини тексту (для конструювання школярами цілого тексту); 
- окремі допоміжні матеріали (для створення учнями власного тексту). 

Змістові лінії навчальної програми курсу за визначено з урахуванням 
когнітивно-комунікативних аспектів тексту, специфіки процесу читання, 
необхідності поступового ускладнення форм навчальної діяльності школярів, 
переходу від репродуктивного до творчого ступенів роботи учнів над текстом. 
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Курс за вибором «Читаємо. Розуміємо. Творимо» реалізується за такими 
змістовими лініями: 
1.Розвиток навички читання, упізнавання абзаців, речень, слів із тексту 
(текстів).  
2. Смисловий і структурний аналіз тексту,  формування особистісного 
ставлення до прочитаного. 
3. Відтворення та відновлення тексту.   
5. Редагування тексту. 
6.  Виконання учнями творчих завдань на основі прочитаних текстів, створення 
власних текстів. 

Розвиток навички читання полягає у вдосконаленні способу, швидкості, 
правильності читання завдяки багаторазовому поверненню учнів до тексту; 
через систематичні вправляння у розпізнаванні букв, складів, слів, 
словосполучень, речень; читання слів, речень, абзаців, тексту загалом із 
різноманітними труднощами під час розпізнавання букв; перечитування тексту 
з метою знаходження заданого розділового знака, слова, речення тощо.  

На матеріалі знайомого тексту учні виконують завдання на впізнавання 
слів, речень, абзаців  (що трапляються  у тексті); на визначення, з якого твору 
речення; на впізнавання тексту за ілюстрацією тощо. 

Смисловий і структурний аналіз твору здійснюється для його більш 
глибшого і повного розуміння прочитаного та передбачає опрацювання 
зовнішньої і внутрішньої структури тексту. (Зовнішня структура тексту – це 
підпорядкування кількох рівнів: з букв складаються склади, із складів – слова, 
із слів – речення і т. д.; внутрішня структура тексту – смислові відношення між 
його окремими смисловими фрагментами.)  

Робота над визначенням структури тексту полягає у здійсненні його 
аналізу, виконання таких когнітивних операцій:  
- структурування, яке відбувається шляхом розбиття тексту на елементи, їх 
нумерування відповідно до порядку появи у тексті;   
- учень-читач оцінює текстові елементи, виділяє головні і другорядні, 
розміщує їх у порядку збільшення або зменшення їхньої значущості, що 
призводить до переструктурування тексту;  
- стиснення текстової інформації завдяки узагальненню інформації кожного 
текстового елементу, добору заголовків до  кожної теми та підтеми;  
- укрупнення, переструктурування одиниць інформації у нові, результатом чого 
є розгортання тексту. 

Виконання описаних вище операцій (суттєво складних для молодших 
школярів) є запорукою розуміння тексту, – (першочергово) усвідомлення 
школярами фактів, подій, ознак тощо та (наступного) осмислення внутрішніх 
зв’язків.  

Відповідно до змісту навчальної програми «Читаємо. Розуміємо. 
Творимо» передбачено роботу над розумінням слів, речень, тексту загалом, яке 
досягається завдяки виконанню завдань на знаходження у тексті незнайомих 
слів; співвіднесення незнайомого слова і малюнка або тлумачення; добір слів, 
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близьких за значенням;  співвіднесення, порівняння ілюстрації і речення або 
частини тексту; знаходження у тексті абзацу за заданим номером; 
розташування ілюстрацій, частин тексту відповідно до послідовності подій у 
тексті, речень абзацу (частини тексту) у правильній послідовності; 
виокремлення інформації, що є новою для учня; відновлення послідовності 
подій; поділ тексту на частини за поданим планом; складання плану тексту; 
добір відповідей на запитання із запропонованих або знаходження у тексті, 
формулювання відповідей на запитання, запитань до тексту; заповнення схем і 
таблиць  за змістом твору; виокремлення персонажів твору, впізнавання їх за 
реплікою, описом, характеристикою, вчинками; встановлення послідовності 
появи героїв у тексті; добір рис їх характеру; розрізнення вчинків, визначення 
мотивів; порівняння персонажів за зовнішнім виглядом, рисами характеру, 
вчинками;  усвідомлення головної думки твору; порівняння двох текстів 
(спільне, відмінне у заголовку, кінцівці тексту, вчинках героїв); добір із 
запропонованих твору, близького за змістом до прочитаного;   доповнення 
запропонованої анотації до твору, відгуку тощо.  

Формування емоційно-особистісного ставлення читача до тексту 
відбувається шляхом знаходження в тексті частин, речень, які сподобалися, 
вразили; добір учнями твору (із запропонованих), що найбільше сподобався; 
висловлення емоцій (викликаних прочитаним текстом), думок щодо ставлення 
до героїв прочитаного тексту, їхніх вчинків тощо. Водночас здійснюється 
виявлення авторського ставлення до персонажів, подій, описаних у творі,  

Відтворення тексту – це детальний, вибірковий, стислий  переказ тексту. 
Відновлення прочитаного тексту (абзаців, речень, слів) здійснюється по-

різному: 
- добір частин тексту або ілюстрацій відповідно до послідовності подій;  
- відновлення тексту з пропущеними абзацами, реченнями, словами; абзаців із 
пропущеними реченнями, словами; речень із пропущеними словами, словами із 
пропущеними буквами; слів із пропущеними складами або літерами; 
- відновлення абзаців зі «злитих» речень, вписування пропущених розділових 
знаків;  
- відновлення «розсипаних» слів, речень, абзаців (добір частин слів, речень); 
відновлення слів, «розсипаних» на склади, букви, речень – на слова; абзаців – 
на речення; 
- відновлення слів з переставленими буквами;  абзаців, тексту із 
переставленими реченнями, тексту з переставленими частинами;  
- знаходження помилок у реченнях, абзацах тексту (зайві слова, речення, 
букви у словах; помилки у назвах персонажів; заміна слів, речень, абзаців і т. 
ін.); знаходження помилки художника на ілюстрації. 

Розвиток творчих здібностей учнів на основі прочитаних текстів  
здійснюється завдяки виконанню завдань на розфарбовування,  створення 
ілюстрацій; придумування заголовка до тексту; прогнозування змісту тексту 
після прочитаної частини, змісту тексту загалом, героїв за заголовком, 
ілюстраціями, ключовими словами; порівняння власної версії з текстом; 
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доповнення речень з пропущеними словами за допоміжними запитаннями, 
поширення речень на власний розсуд; доповнення тексту (добір пропущених 
слів, речень, фантазування з приводу проміжних подій тощо); внесення у текст 
заданих змін (заміна заданого слова, вчинку героя тощо); придумування 
основної частини, кінцівки тексту; роботі над творчим переказом учнями 
тексту. 

 Редагування тексту відповідно до програми «Читаємо. Розуміємо. 
Творимо» – це виконання завдань, аналогічних до відновлення слів, речень, 
абзаців, тексту, які учні виконують на матеріалі незнайомого тексту, –  
відновлення слів із переставленими буквами, складами;  абзаців, тексту із 
переставленими реченнями; тексту  із переставленими частинами; знаходження 
помилок у реченнях, абзацах тексту (зайві слова, речення, абзаци, які не 
відповідають змісту тексту) тощо.  

Конструювання слів, речень, абзаців, тексту відбувається на основі 
незнайомого тексту і здійснюється учнями таким чином: вписування в текст 
пропущених слів,  речень або рядків; добір до тексту продовження із 
запропонованих варіантів; конструювання слів із букв, речень зі слів, абзаців з 
речень, тексту з абзаців, частин; розрізнення частин різних текстів, 
конструювання текстів. 

Створення учнями власних текстів здійснюється за аналогією, з 
використанням запропонованих допоміжних матеріалів (основної частини 
тексту, зачину, кінцівки, плану, ключових слів, персонажів, заголовка тощо) 
або без них. 

Зазначені вище змістові лінії програми курсу за вибором «Читаємо. 
Розуміємо. Творимо» реалізуються шляхом читання школярами добірки 
художніх і науково-пізнавальних текстів та виконання системи завдань, які 
вміщені у серії навчальних посібників «Читаємо.  Розуміємо.  Творимо» (авт.  
Шевчук Л.М.): для 1 класу – «Мишка-шкряботушка», «Чи добре самому»; для 2 
класу – «Дарунки із трьох зернин», «Названий батько», «Чому рипить сніжок», 
«Бабусині хитрощі»; для 3 класу – «Горішки від білочки», «Велика таємниця», 
«Чи мудро збудований світ», «Коник-стрибунець»; для 4 класу – «Загублений 
гаманець», «Знахідка», «Три бажання», «Світлячок».  

Зміст дібраних творів сприяє здійсненню позитивного виховного впливу на 
особистість кожного школяра: утвердженню сімейних цінностей, вихованню 
поваги до старших, толерантного ставлення до довколишніх, працелюбності, 
відповідальності, старанності, бережливого ставлення до природи тощо. 

Специфіка системи завдань, уміщених у навчальних посібниках,  сприяє 
розвитку логічного мислення й мовлення учнів, їхніх творчих здібностей. 

Особливості організації навчально-виховного процесу.  
Впровадження навчальної програми «Читаємо. Розуміємо. Творимо» може 

мати два варіанти: починаючи з 1-го класу або із 2-го класу (на розсуд педагога, 
залежно від специфіки класу). 

Навчальна програма «Читаємо. Розуміємо. Творимо» реалізується  у 
рамках курсу за вибором шляхом упровадження відповідної системи вправ і 
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завдань в умовах фрагментарної фронтальної, систематичної індивідуальної, 
періодичної парної й епізодичної групової роботи учнів 2-4 (1-4) класів над 
незнайомим художнім текстом. 

Перехід від фронтальної колективної до самостійної індивідуальної роботи 
учнів здійснюється поступово в залежності від ступеня оволодіння ними 
механізмом виконання завдань. 

Водночас, під час занять курсу за вибором «Читаємо. Розуміємо. Творимо» 
радимо застосовувати індивідуальний темп виконання кожним школярем 
системи завдань. У разі збігу темпу засвоєння начального матеріалу школярі 
можуть працювати над текстом у парах або групах, виконувати завдання за 
власним вибором. Доцільною є організація паралельного індивідуального 
виконання завдань учнями з високим рівнем навчальних досягнень, у парах або 
групах – із високим і достатнім рівнями навчальних досягнень, індивідуально 
(під керівництвом учителя) – школярами з низьким рівнем. 

Педагог виконує роль організатора й консультанта (не обмежує темп 
засвоєння навчального матеріалу учнями з високим рівнем навчальних 
досягнень і має можливість надати допомогу школярам з низьким рівнем) веде 
облік навчальної роботи школярів у спеціальному журналі, який має такі 
розділи: 
№ 
з/п 

Дата 
П.І.Б. 

     

       
Навпроти прізвища кожного учня вчитель записує автора і назву 

опрацьованого тексту. 
Для максимального забезпечення особистісно зорієнтованого навчання 

здійснюється робота учнів над проектом «Моя книга» (результатом є 
однойменна, створена школярем книга із записаними, наклеєними, 
намальованими результатами творчих робіт, власними текстами). 

Оцінювання знань у балах не здійснюється,  використовується лише 
позитивне вербальне оцінювання результатів роботи школярів. 
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35 годин (1 год на тиждень, 4 год – резервний час) 
1 клас 

Очікувані результати навчання  
здобувачів освіти 

Зміст навчання 

РОЗВИТОК НАВИЧКИ ЧИТАННЯ, УПІЗНАВАННЯ АБЗАЦІВ, СЛІВ, 
РЕЧЕНЬ ІЗ ТЕКСТУ   

Учень (учениця) 
Вправляється у читанні важких слів,  
читає слова зі спільними частинами за 
стрілками;  
виконує вправи на розширення кута 
зору; 
знаходить серед запропонованих 
слова, що відрізняються однією-двома 
буквами. 

Вправляння у читанні важких слів, 
читання слів зі спільними частинами 
за стрілками; виконання вправ на 
розширення кута зору (читання 
стовпчиків слів, розташованих у 
порядку збільшення довжини слова, 
пірамід слів із прогресуючим 
віддаленням частин); знаходження 
серед запропонованих слів, що 
відрізняються однією-двома буквами. 

Учень (учениця) 
розпізнає букви, частини яких відсутні 
(проліз равлик, надгризла мишка 
тощо); читає слова, речення, невеликі 
за обсягом тексти, у яких відсутні  
частини букв, букви зображені 
різними шрифтами або кеглем; читає 
«злиті» речення. 
 

Впізнавання букв, читання слів, 
речень, абзаців, тексту загалом з 
різноманітними труднощами під час 
сприймання букв: впізнавання букв, 
частини яких відсутні; читання слів, 
речень, невеликих за обсягом текстів, 
у яких відсутні  частини букв, букви 
зображені різними шрифтами або 
кеглем; читання «злитих» речень. 

Учень (учениця) 
знаходить у тексті задані розділові 
знаки, слова; лічить, скільки разів у 
тексті зустрічається задане слово;  
виявляє слово, у якому є заданий 
склад, найдовше (найкоротше) слово, 
ім’я  героя; абзац за заданим номером. 

Перечитування тексту з метою 
знаходження заданого розділового 
знака, слова; встановлення частотності 
використання заданого слова в тексті;  
знаходження слова, у якому є заданий 
склад; найкоротшого (найдовшого) 
слова, імені героя; абзацу за заданим 
номером. 

Учень (учениця) 
добирає (із запропонованих) речення, 
які трапляються в тексті. 

Упізнавання речень, які трапляються в 
тексті. 

Учень (учениця) 
добирає частини тексту відповідно до 
послідовності подій з опорою на низку 
ілюстрацій (створює дитячу 
книжечку). 

Добір частин тексту відповідно до 
послідовності подій з опорою на низку 
ілюстрацій (створення дитячої 
книжечки). 
 

СМИСЛОВИЙ І СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ,  ФОРМУВАННЯ 
ОСОБИСТІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ТВОРУ 

Учень (учениця) Розуміння слів, речень і цілого тексту: 
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співвідносить слова й малюнки, слова і 
тлумачення;  
співвідносить ілюстрації й речення або 
частини тексту (добирає підпис до 
ілюстрації, частину тексту, в якій 
описано зображене художником);  
знаходить помилки художника на 
ілюстрації. 

співвіднесення слова й малюнка, слова 
і тлумачення;  співвіднесення 
ілюстрації й речення або частини 
тексту; розгляд ілюстрації до тексту та 
знаходження помилок художника. 

Учень (учениця) 
добирає частини тексту відповідно до 
послідовності подій з опорою на низку 
проілюстрованих сторінок (створює 
дитячу книжечку). 

Добір частин тексту відповідно до 
послідовності подій з опорою на низку 
ілюстрацій (створення дитячої 
книжечки). 
 

Учень (учениця) 
називає дійових осіб; співвідносить 
назви героїв з їхнім зображенням;  
добирає із запропонованих персонажів 
текстів, виокремлює  із низки 
персонажів зайві; розрізняє у тексті 
мову автора і реплік дійових осіб; 
добирає риси характеру персонажів (із 
запропонованих). 

Персонажі твору: називання дійових 
осіб; співвіднесення назв героїв з їх 
зображенням; добір із запропонованих 
персонажів твору, виокремлення із 
ряду персонажів зайвих); розрізнення 
у тексті мови автора і реплік дійових 
осіб; добір рис характеру персонажів 
(із запропонованих). 

Учень (учениця) 
знаходить у тексті абзац за заданим 
номером; розташовує  ілюстрації, 
частини тексту відповідно до 
послідовності подій у тексті. 

Знаходження в тексті абзацу за 
заданим номером; розташування 
ілюстрацій, частин тексту відповідно 
до послідовності подій у тексті. 

Учень (учениця): 
добирає або самостійно формулює 
відповіді на запитання. 

Усвідомлення фактичного змісту 
прочитаного тексту, смислових 
відношень завдяки добору або 
самостійному формулюванню 
відповідей на запитання. 

Учень (учениця) 
формулює відповіді на запитання 
щодо висловлення емоцій, викликаних 
читанням тексту. 

Формулювання учнями відповідей на 
запитання щодо ставлення до героїв 
прочитаного тексту. 
 

ВІДТВОРЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ СЛІВ, РЕЧЕНЬ, АБЗАЦІВ, ТЕКСТУ 
Учень (учениця) 
детально переказує (за необхідності,  
за допомогою учителя) текст казки,  
оповідання).  

Детальний переказ тексту.  

Учень (учениця) 
складає слова з літер, складів, двох 
частин, добирає відповідні дві частини 

Відновлення «розсипаних» слів 
(складання з літер, складів, двох 
частин), речень (добір двох частин). 
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речень.  
Учень (учениця) 
відновлює слова з пропущеними 
буквами, речення, текст із 
пропущеними буквами у словах; 
відновлює правильну послідовність 
речень у деформованому тексті. 

Відновлення слів із пропущеними 
буквами, речень, тексту із 
пропущеними буквами у словах; 
тексту із пропущеними реченнями; 
відновлення правильної послідовності 
речень у деформованому тексті. 

РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ НА ОСНОВІ ПРОЧИТАНИХ 
ТЕКСТІВ 

Учень (учениця) 
Знайомиться із творчим переказом 
тексту зі зміною особи розповідача.  

Ознайомлення із творчим переказом 
тексту зі зміною особи розповідача. 

Учень (учениця) 
розфарбовує, домальовує, створює 
ілюстрацію. 

Розфарбовування, домальовування,  
створення ілюстрації. 
 

РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ 
Учень (учениця) 
знаходить у тексті зайві букви, слова, 
речення. 

Знаходження в тексті зайвих букв, 
слів, речень. 
 

ВИКОНАННЯ УЧНЯМИ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ НА ОСНОВІ ТЕКСТІВ,  
СТВОРЕННЯ ВЛАСНИХ ТЕКСТІВ 

Учень (учениця): 
конструює слова із запропонованих 
букв. 

Конструювання слів із букв. 
 

Учень (учениця) 
створює кінцівку тексту за 
запропонованими зачином та 
основною частиною. 

Написання учнями кінцівки тексту за 
запропонованими зачином та 
основною частиною. 
 

2 клас 
Очікувані результати навчання  

здобувачів освіти 
Зміст навчання 

РОЗВИТОК НАВИЧКИ ЧИТАННЯ, УПІЗНАВАННЯ АБЗАЦІВ, СЛІВ, 
РЕЧЕНЬ ІЗ ТЕКСТУ 

Учень (учениця) 
Вправляється у читанні важких слів,  
читає слова зі спільними частинами за 
стрілками;  
виконує вправи на розширення кута 
зору; 
знаходить серед запропонованих 
слова, що відрізняються однією-двома 
буквами. 

Вправляння у читанні важких слів, 
читання слів зі спільними частинами 
за стрілками; виконання вправ на 
розширення кута зору (читання 
стовпчиків слів, розташованих у 
порядку збільшення довжини слова, 
пірамід слів із прогресуючим 
віддаленням частин); знаходження 
серед запропонованих слів, що 
відрізняються однією-двома буквами. 

Учень (учениця) Перечитування тексту з метою 
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знаходить у тексті абзац за заданим 
номером; задані розділові знаки, слова 
(лічить, скільки разів у тексті 
зустрічається задане слово); слово, у 
якому є заданий склад, слово за 
заданим номером рядка і номером по 
порядку  в рядку, найдовше 
(найкоротше) слово, ім’я  героя; 
репліки персонажа. 

знаходження абзацу за заданим 
номером; заданого розділового знака, 
слова (встановлення частотності 
використання заданого слова в тексті);  
знаходження слова, у якому є заданий 
склад; слова за заданим номером рядка 
і номером по порядку  в рядку; 
найкоротшого (найдовшого) слова, 
імені героя; реплік персонажа. 

Учень (учениця) 
читає слова знайомого тексту, в  яких 
частини букв відсутні (проліз равлик, 
надгризла мишка тощо); слова, 
зображені різними шрифтами або 
кеглем; перевернуті слова; речення за 
стрілками; «злиті»  речення, абзаци зі 
«злитих»  речень. 

Читання слів, речень, абзаців з 
різноманітними труднощами під час 
сприймання: у словах частини букв 
відсутні; букви зображені різними 
шрифтами або кеглем; читання 
перевернутих слів і речень за 
стрілками, «злитих»  речень, абзаців зі 
«злитих»  речень. 

СМИСЛОВИЙ І СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ,  ФОРМУВАННЯ 
ОСОБИСТІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ТВОРУ 

Учень (учениця) 
співвідносить слова й малюнки, слова і 
тлумачення;  
співвідносить ілюстрації й речення або 
частини тексту (добирає підписи до 
ілюстрації, кадрів фільму, ілюстрацій 
книжки);  
знаходить помилки художника на 
ілюстрації;  
виявляє спільне та відмінне між 
змістом тексту й сюжетного малюнка 
до нього; визначає, до якого з двох 
творів художник намалював 
ілюстрацію. 

Розуміння слів, речень і цілого тексту: 
співвіднесення слова й малюнка, слова 
і тлумачення; співвіднесення 
ілюстрації й речення або частини 
тексту (добір підпису до ілюстрації, 
частин тексту, кадрів фільму, 
ілюстрацій книжки); розгляд 
ілюстрації до тексту, знаходження 
помилок художника; виявлення 
спільного та відмінного між змістом 
тексту та сюжетного малюнка до 
нього; визначення, до якого з двох 
творів художник намалював 
ілюстрацію. 

Учень (учениця) 
називає дійових осіб; співвідносить 
назви героїв з їхнім зображенням;  
добирає із запропонованих персонажів 
текстів, виокремлює  із низки 
персонажів зайві; розрізняє у тексті 
мову автора і репліки дійових осіб; 
упізнає героїв за реплікою; добирає 
риси характеру персонажів (із 
запропонованих); розрізняє вчинки 
героїв; порівнює персонажів двох 

Визначення дійових осіб; 
співвіднесення назв героїв з їхнім 
зображенням; добір із запропонованих 
персонажів твору, виокремлення з 
ряду персонажів зайвих; розрізнення у 
тексті мови автора і реплік дійових 
осіб; упізнавання героя за реплікою; 
добір рис характеру персонажів (із 
запропонованих); розрізнення вчинків 
героїв; порівняння персонажів двох 
текстів. 



10 
 

текстів. 
Учень (учениця) 
розташовує  ілюстрації, частини тексту 
відповідно до послідовності подій у 
тексті; нумерує речення абзацу 
(частини тексту) у правильній 
послідовності; здійснює поділ тексту 
на частини за поданим планом; 
нумерує пункти плану; добирає 
найбільш вдалий варіант плану із 
запропонованих; визначає правильну 
послідовність пунктів плану. 

Розташування ілюстрацій, частин 
тексту відповідно до послідовності 
подій у тексті, речень абзацу (частини 
тексту) у правильній послідовності; 
поділ тексту на частини за поданим 
планом; добір найбільш вдалого 
варіанта плану; визначення правильної 
послідовності пунктів плану. 

Учень (учениця): 
добирає відповіді на запитання, 
формулює запитання за поданим 
початком. 
 

Усвідомлення фактичного змісту 
прочитаного тексту, смислових 
відношень завдяки добору відповідей 
на запитання, формулюванню 
запитань за поданим початком. 

Учень (учениця) 
добирає твір (із запропонованих), який 
найбільше сподобався. 

Добір учнями твору (із 
запропонованих), який найбільше 
сподобався. 

Учень (учениця) 
формулює відповіді на запитання 
щодо висловлення емоцій, викликаних 
читанням тексту, ставлення до 
персонажів прочитаного тексту, їхніх 
вчинків, за змістом прочитаного 
тексту, про власний досвід школяра. 

Формулювання учнями відповідей на 
запитання щодо ставлення до 
персонажів та їхніх вчинків, за змістом 
прочитаного тексту, про власний 
досвід школяра. 
 
 

Учень (учениця) 
порівнює два тексти (заголовок твору, 
кількість та імена персонажів, 
кінцівка). 

Порівняння двох текстів (що спільного 
та відмінного). 

Учень (учениця) 
порівнює вчинки героїв двох текстів.  

Порівняння вчинків героїв двох 
текстів. 

ВІДТВОРЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ СЛІВ, РЕЧЕНЬ, АБЗАЦІВ, ТЕКСТУ 
Учень (учениця) 
добирає (із запропонованих) речення, 
що трапляються у тексті. 

Упізнавання речень, які трапляються у 
тексті. 

Учень (учениця) 
визначає, з якого тексту речення. 

Пригадування (перечитування) двох 
текстів, визначення, з якого твору 
речення. 

Учень (учениця) 
добирає пари римованих слів. 

Добір пар римованих слів. 
 

Учень (учениця) 
добирає речення, частини тексту 

Добір речень, частин тексту 
відповідно до послідовності подій з 
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відповідно до послідовності подій з 
опорою на низку ілюстрацій (добирає 
підписи до кадрів фільму, створює 
дитячу книжечку). 

опорою на низку ілюстрацій (добір 
підписів до кадрів фільму, створення 
дитячої книжечки). 
 

Учень (учениця) 
складає слова з літер, складів, двох 
частин, добирає відповідні дві частини 
речень. 

Відновлення «розсипаних» слів 
(складання з літер, складів, двох 
частин), речень (добір двох частин). 
 

Учень (учениця) 
відновлює слова із пропущеними 
буквами, речення із пропущеними 
буквами у словах; речення, абзаци 
тексту із пропущеними словами; 
абзаци тексту із пропущеними 
реченнями; текст із пропущеними 
абзацами. 

Відновлення слів із пропущеними 
буквами, речень із пропущеними 
буквами у словах; речень, абзаців 
тексту із пропущеними словами; 
абзаців тексту із пропущеними 
реченнями; тексту із пропущеними 
абзацами. 
 

Учень (учениця) 
відновлює слова із переставленими 
складами, абзаци із переставленими 
реченнями, текст із переставленими 
частинами.   

Відновлення слів із переставленими 
складами; абзацу тексту із 
переставленими реченнями; тексту  із 
переставленими частинами.   

Учень (учениця) 
знаходить помилку художника на 
ілюстрації. 

Знаходження помилки художника на 
ілюстрації. 

РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ 
Учень (учениця) 
знаходить у тексті зайві букви, слова, 
речення. 

Знаходження в тексті зайвих букв, 
слів, речень. 
 

ВИКОНАННЯ УЧНЯМИ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ НА ОСНОВІ ТЕКСТІВ,  
СТВОРЕННЯ ВЛАСНИХ ТЕКСТІВ 

Учень (учениця) 
розфарбовує, домальовує, створює 
ілюстрацію. 

Розфарбовування, домальовування, 
створення ілюстрації. 
 

Учень (учениця) 
прогнозує зміст тексту за заголовком, 
порівнює власну версію із 
запропонованим текстом. 

Прогнозування змісту тексту за 
заголовком, зіставлення власної версії 
із запропонованим текстом. 
 

Учень (учениця): 
читає переказ тексту у зворотному 
порядку подій, зі зміною особи 
оповідача; визначає особу оповідача. 

Ознайомлення  з творчим переказом (у 
зворотному  порядку подій, зі зміною 
особи оповідача); визначення особи 
оповідача. 

Учень (учениця) 
конструює слова із запропонованих 
букв.  

Конструювання слів із букв. 
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Учень (учениця) 
створює  інший варіант кінцівки казки 
(за умови здійснення персонажами 
протилежних вчинків); основну 
частину й кінцівку тексту (за заданою 
зміною події сюжету). 

Фантазування з приводу іншої 
кінцівки казки (за умови здійснення 
персонажами протилежних вчинків); 
основної частини й кінцівки тексту (за 
заданою зміною сюжету). 
 

Учень (учениця) 
створює власні тексти з 
використанням запропонованих 
допоміжних матеріалів (зачину та 
основної частини тексту, зачину, 
персонажів) або без них. 

Створення учнями власних текстів з 
використанням запропонованих 
допоміжних матеріалів (зачину та 
основної частини тексту, зачину, 
персонажів) або без них. 
 

3 клас 
Очікувані результати навчання  

здобувачів освіти 
Зміст навчання 

РОЗВИТОК НАВИЧКИ ЧИТАННЯ, УПІЗНАВАННЯ АБЗАЦІВ, СЛІВ, 
РЕЧЕНЬ ІЗ ТЕКСТУ 

Учень (учениця) 
Вправляється у читанні важких слів, 
визначає в тексті скоромовки слово, 
яке найважче вимовляти. 

Вправляння у читанні важких слів; 
визначення в тексті скоромовки слова, 
яке найважче вимовляти. 

Учень (учениця) 
знаходить букву, що найчастіше 
трапляється  у тексті; задане слово;  
лічить, скільки разів у тексті 
зустрічається задане слово; знаходить 
слово за заданим номером по порядку  
у рядку  й номером рядка, найдовше 
(найкоротше) слово, речення за 
заданим номером по порядку, номером 
абзацу; найкоротше (найдовше) 
речення; речення, які закінчуються 
заданими словами; уривка із заданими 
словами; речення, абзацу, уривка 
тексту із заданим змістом; опису 
персонажа; відповіді на запитання. 

Перечитування тексту для 
знаходження букви, що найчастіше 
трапляється  у тексті; заданого слова; 
слова за початком; встановлення 
частотності використання заданого 
слова в тексті;  пошук слова за 
заданим номером рядка й номером по 
порядку  в рядку, найкоротшого 
(найдовшого) слова, речення за 
заданим номером по порядку, номером 
абзацу; найкоротшого (найдовшого) 
речення; речення за початком, 
заданими останніми словами; уривка із 
заданими словами; речення, абзацу, 
уривка тексту із заданим змістом; 
опису персонажа; відповіді на 
запитання. 

Учень (учениця) 
читає слова, речення за стрілками або 
за цифрами-підказками; 
 читає «злиті» речення,  
абзаци зі «злитих»  речень; читає 
речення, абзаци, текст (невеликий за 

Читання слів, речень, абзаців з 
різноманітними труднощами під час 
сприймання: читання речень за 
стрілками або за цифрами-підказками; 
читання «злитих» речень, абзаців зі 
«злитих» речень; читання  речень, 
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обсягом), у словах відсутні частини 
букв). 

абзаців, тексту (невеликого за 
обсягом),  у словах яких відсутні 
частини букв. 

Учень (учениця) 
впізнає слова, речення, абзаци, що 
трапляються  у тексті (виокремлює ті, 
які не трапляються). 

Упізнавання слів, речень, абзаців, які 
трапляються  у тексті (виокремлення 
тих, які не трапляються). 

СМИСЛОВИЙ І СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ,  ФОРМУВАННЯ 
ОСОБИСТІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ТВОРУ 

Учень (учениця) 
співвідносить слова й малюнки, слова і 
тлумачення; співвідносить ілюстрації 
й речення або частини тексту (добирає 
підписи до ілюстрації, сторінок 
проілюстрованої книжечки);  
добирає найбільш вдалу ілюстрацію до 
твору із двох запропонованих; 
знаходить помилки художника на 
ілюстрації; виявляє спільне та відмінне 
між змістом тексту та сюжетного 
малюнка; визначає твір (із двох 
запропонованих), до якого 
намальовано ілюстрацію; словесно 
домальовує ілюстрацію; добирає твір 
(з двох запропонованих), до якого 
намальовано ілюстрацію. 

Знаходження в тексті незнайомих слів; 
співвіднесення слова й малюнка, слова 
і тлумачення; співвіднесення 
ілюстрації й речення або частини 
тексту (добір підпису до ілюстрації, 
частин тексту до сторінок 
проілюстрованої книжечки);  добір 
найбільш вдалої ілюстрації до твору з 
двох запропонованих; знаходження 
помилок художника на ілюстрації; 
знаходження спільного та відмінного у 
змісті тексту й сюжетного малюнка;  
словесне домальовування ілюстрації; 
добір твору (із двох запропонованих), 
до якого намальовано ілюстрацію. 
 

Учень (учениця) 
виокремлює й маркує за допомогою  
позначки + нову інформацію. 

Виокремлення в тексті й маркування 
позначкою + нової інформації. 
 

Учень (учениця) 
називає дійових осіб; добирає із 
запропонованих персонажів тих, які 
зустрічаються у тексті; доповнює 
перелік героїв твору; виокремлює  з 
ряду персонажів зайві; встановлює 
послідовність появи героїв у тексті; 
розрізняє в тексті мову автора та 
репліки дійових осіб; впізнає героїв за 
репліками; виокремлює опис 
персонажів; розпізнає героя за описом 
зовнішності, характеристикою; 
добирає риси характеру персонажів із 
запропонованих, визначає  самостійно; 
розрізняє вчинки персонажів; 

Добір із персонажів тих, які 
зустрічаються у тексті; доповнення 
переліку героїв твору; виокремлення з 
ряду персонажів зайвих (тих, які не 
зустрічаються у тексті); встановлення 
послідовності появи героїв у творі; 
розрізнення у тексті мови автора та 
реплік дійових осіб; упізнавання героїв 
за репліками; виокремлення опису 
героїв; упізнавання героя за описом, 
характеристикою; добір рис характеру 
персонажів (із запропонованих,  на 
власний розсуд); розрізнення вчинків 
героїв; впізнавання героїв за їхніми 
діями; порівняння персонажів за 
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розпізнає героїв за їхніми діями; 
порівнює героїв за рисами характеру, 
вчинками, зовнішнім виглядом. 

рисами характеру, вчинками, 
зовнішнім виглядом. 
 

Учень (учениця) 
знаходить  у тексті  його головну 
думку; добирає із запропонованих 
варіантів головну думку прочитаного;  
добирає із запропонованих прислів’я, 
яке відображає головну думку твору. 

Знаходження у тексті головної думки; 
добір із запропонованих варіантів 
головної думки прочитаного;  добір із 
запропонованих прислів’я, яке 
відображає головну думку твору. 

 Учень (учениця) 
розташовує  частини тексту, ілюстрації 
відповідно до послідовності подій у 
тексті; нумерує речення абзацу 
відповідно до їх послідовності в 
тексті; відновлює послідовність подій; 
ділить текст на частини за поданим 
планом; визначає правильну 
послідовність пунктів плану; 
доповнює, складає план твору. 

Розташування частин тексту, 
ілюстрацій відповідно до 
послідовності подій у тексті;  
нумерація речень абзацу  відповідно 
до їх послідовності в тексті; 
відновлення послідовності подій; 
поділ тексту на частини за поданим 
планом; визначення правильної 
послідовності пунктів плану; 
доповнення плану твору; складання 
плану. 

Учень (учениця) 
добирає відповіді на запитання; 
формулює запитання за змістом 
прочитаного тексту (за поданим 
початком, за запропонованими 
питальними словами); заповнює різні 
схеми за змістом твору (про що 
розповідається в тексті; герої 
оповідання, їхні вчинки, послідовність 
подій). 

Усвідомлення фактичного змісту 
прочитаного тексту, смислових 
відношень завдяки добору відповідей 
на запитання; формулювання запитань 
за змістом прочитаного тексту (за 
поданим початком, за 
запропонованими питальними 
словами); заповнення різних схем за 
змістом твору (про що розповідається 
в тексті; герої оповідання, їхні вчинки, 
послідовність подій). 

Учень (учениця) 
добирає твір (із запропонованих), який 
найбільше сподобався. 

Добір учнями твору (із 
запропонованих), який найбільше 
сподобався. 

Учень (учениця) 
висловлює міркування про вчинки 
героїв. 

Висловлення міркувань про вчинки 
героїв. 
 

Учень (учениця) 
формулює відповіді на запитання 
щодо висловлення емоцій, викликаних 
читанням тексту; ставлення до героїв 
прочитаного тексту, їхніх вчинків; 
порівнює зміст прочитаного тексту та 
власний досвід. 

Формулювання учнями відповідей на 
запитання щодо висловлення емоцій,  
викликаних читанням тексту; 
ставлення до героїв прочитаного 
тексту, їхніх вчинків; зіставлення  
змісту прочитаного твору і власного 
досвіду школяра.  
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Учень (учениця) 
записує думки з приводу прочитаного 
тексту. 

Записування думок з приводу 
прочитаного тексту («вільне письмо»). 

Учень (учениця) 
порівнює два тексти (що спільного та 
відмінного: заголовок твору, кількість 
героїв, їхні вчинки, кінцівка твору). 

Порівняння двох текстів (що спільного 
та відмінного: заголовок твору, 
кількість героїв, їхні вчинки, кінцівка 
твору). 

Учень (учениця) 
добирає твір, близький за змістом до 
запропонованих. 

Добір твору, близького за змістом до 
запропонованих. 
 

Учень (учениця) 
порівнює вчинки, характеристики 
героїв двох текстів. 

Порівняння вчинків, характеристики 
героїв двох текстів. 
 

ВІДТВОРЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ СЛІВ, РЕЧЕНЬ, АБЗАЦІВ, ТЕКСТУ 
Учень (учениця) 
добирає пари римованих слів, пар слів 
за смислом. 

Добір пар римованих слів, пар слів за 
смислом (після читання тексту). 
 

Учень (учениця) 
промовляє скоромовки, змагається з 
товаришами у швидкості їх 

промовляння. 

Вивчення й промовляння скоромовки. 
 

Учень (учениця) 
записує продовження безкінечної 
казочки. 

Записування продовження безкінечної 
казочки. 
 

Учень (учениця): 
добирає частини тексту відповідно до 
послідовності подій з опорою на низку 
ілюстрацій (добирає підписи до кадрів 
фільму, створює дитячу книжечку 
використовуючи проілюстровані 
сторінки). 

Добір частин тексту відповідно до 
послідовності подій з опорою на низку 
ілюстрацій (добір підписів до кадрів 
фільму, створення дитячої книжечки 
використовуючи проілюстровані 
сторінки). 
 

Учень (учениця) 
доповнює речення з тексту 
використовуючи допоміжні запитання. 

Доповнення речень з тексту 
використовуючи допоміжні запитання. 

Учень (учениця) 
знаходить помилки в детальному, 
стислому переказі твору; добирає 
варіант (із запропонованих) переказу 
тексту до (або після) заданої частини. 

Знаходження помилок у детальному, 
стислому переказі твору; добір 
варіанта (із запропонованих) переказу 
тексту до (або після) заданої частини. 
 

Учень (учениця) 
відновлює слова з пропущеними 
реченнями, речення, абзаци, текст із 
пропущеними буквами у словах; 
речення, абзаци, текст з пропущеними 

Відновлення слів із пропущеними 
буквами, речень, абзаців, тексту із 
пропущеними буквами у словах; 
речень, абзаців, тексту з пропущеними 
словами; тексту з пропущеними 
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словами; текст з пропущеними 
реченнями, абзацами;  
дописує речення,  абзац за 
запропонованим початком.  

реченнями; тексту з пропущеними 
абзацами.  
Дописування речення,  абзацу за 
запропонованим початком. 

Учень (учениця) 
відновлює «злиті» речення, абзаци зі 
«злитих» речень; абзаци тексту з 
пропущеними розділовими знаками в 
реченнях. 

Відновлення «злитих» речень, абзаців 
зі «злитих» речень; абзаців тексту з 
пропущеними розділовими знаками в 
реченнях. 
 

Учень (учениця) 
добирає дві частини слів, речень;  
відновлює слова, «розсипані» на 
склади, букви; абзац, «розсипаний» на 
речення. 

Відновлення «розсипаних» слів, 
речень, абзаців: добір двох частин 
слів, речень; відновлення слів, 
розсипаних на склади, букви; речень, 
«розсипаних» на слова; абзацу, 
«розсипаного» на речення. 

Учень (учениця) 
нумерує речення абзацу у правильній 
послідовності; 
відновлює текст з переставленими 
частинами.  

Відновлення слів з переставленими 
буквами;  абзацу, тексту (невеликого 
за обсягом) із переставленими 
реченнями; тексту  з переставленими 
частинами. 

Учень (учениця) 
знаходить помилку художника на 
ілюстрації. 

Знаходження помилки художника на 
ілюстрації. 

Учень (учениця) 
відновлює речення, абзаци, текст із 
зайвими буквами в словах; текст із 
словами, що не відповідають змісту 
тексту тощо. 

Відновлення речень, абзаців, тексту із 
зайвими буквами у словах; тексту із 
словами, що не відповідають змісту 
тексту тощо. 
 

РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ 
Учень (учениця) 
знаходить і виправляє помилки в 
абзацах, тексті із переставленими  
буквами у словах; абзацах із 
переставленими реченнями. 

Редагування абзаців, тексту, у якому є 
слова із переставленими буквами;  
абзаців із  переставленими реченнями. 
 

Учень (учениця) 
знаходить і замінює  в тексті слова, 
речення, які не відповідають його 
змісту. 

Знаходження і заміна в тексті слів, 
речень, які не відповідають його 
змісту. 
 

ВИКОНАННЯ УЧНЯМИ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ НА ОСНОВІ ТЕКСТІВ,  
СТВОРЕННЯ ВЛАСНИХ ТЕКСТІВ 

Учень (учениця) 
розфарбовує, домальовує, створює  
ілюстрацію. 

Розфарбовування, домальовування, 
створення ілюстрації. 
 

Учень (учениця) Доповнення, добір заголовка до 
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доповнює, придумує заголовок до 
тексту. 

тексту. 
 

Учень (учениця) 
прогнозує героїв, зміст тексту за 
заголовком, ілюстраціями; порівнює 
власну версію із запропонованим 
текстом. 

Прогнозування героїв, змісту тексту, 
за заголовком, ілюстраціями; 
порівняння власної версії із 
запропонованим текстом. 
 

Учень (учениця) 
Фантазує з приводу вчинків героїв, 
створює інший варіант кінцівки казки 
(за умови здійснення персонажами 
протилежних вчинків); кінцівку тексту 
(за заданою зміною сюжету, на 
власний розсуд). 

Фантазування з приводу вчинків 
героїв, іншої кінцівки казки (за умови 
здійснення персонажами протилежних 
вчинків); кінцівки тексту (за заданою 
зміною сюжету, на власний розсуд). 
 
 

Учень (учениця) 
читає переказ тексту у зворотному 
порядку подій, зі зміною переказу 
оповідача, визначає особу оповідача. 

Ознайомлення  із переказом тексту у 
зворотному  порядку подій, переказом 
тексту зі зміною особи оповідача, 
визначення особи оповідача. 

Учень (учениця) 
доповнює, продовжує запропонований 
переказ тексту від імені заданого 
персонажа. 

Переказ тексту зі зміною особи 
оповідача (від імені заданого 
персонажа). 
 

Учень (учениця) 
вносить у текст задані зміни (замінює 
задане слово). 

Внесення у текст заданих змін (заміна 
заданого слова). 
 

Учень (учениця) 
конструює слова із запропонованих 
букв, речення – зі слів. 

Конструювання слів із букв, речень – 
зі слів. 
 

Учень (учениця) 
добирає до слів рими (з використанням 
довідки і без неї). 

Добір до слів рим (з використанням 
довідки та без допоміжних матеріалів). 
 

Вписування в текст пропущених слів 
використовуючи довідку. 
 

Учень (учениця) 
вписує в текст пропущені слова (із 
використанням довідки). 

Учень (учениця) 
вписує в текст вірша пропущені рядки 
використовуючи довідку. 

Вписування в текст вірша  
пропущених рядків (із використанням 
довідки). 

Учень (учениця) 
добирає до тексту продовження із 
запропонованих варіантів. 

Добір до тексту продовження із 
запропонованих варіантів. 
 

Учень (учениця) 
створює власні тексти за аналогією до 
прочитаних, з використанням 
запропонованих допоміжних 

Створення учнями власних текстів за 
аналогією до прочитаних, з 
використанням запропонованих 
допоміжних матеріалів (основної 
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матеріалів (основної частини тексту і 
кінцівки, зачину, плану, персонажів) 
або без них. 

частини тексту і кінцівки, зачину, 
плану, персонажів) або без них. 
 

4 клас 
Очікувані результати навчання  

здобувачів освіти 
Зміст навчання 

РОЗВИТОК НАВИЧКИ ЧИТАННЯ, УПІЗНАВАННЯ АБЗАЦІВ, СЛІВ, 
РЕЧЕНЬ ІЗ ТЕКСТУ 

Учень (учениця) 
знаходить задане слово;  
лічить, скільки разів у тексті 
трапляється задане слово; речення, які 
закінчуються заданими словами, 
речення за заданим змістом; відповіді 
на запитання; уривок із заданими 
початковими й кінцевими словами; 
абзац, уривок тексту із заданим 
змістом; опис персонажа. 

Перечитування тексту з метою 
знаходження заданого слова; слова за 
початком; встановлення частотності 
використання заданого слова в тексті;   
знаходження в тексті найкоротшого 
(найдовшого) слова, речення за 
початком, заданими останніми 
словами; речення за заданим змістом; 
відповіді на запитання; уривка із 
заданими початковими й кінцевими 
словами; абзацу, уривка тексту із 
заданим змістом; опису персонажа. 

Учень (учениця) 
читає речення за стрілками або за 
цифрами-підказками;  читає «злиті» 
речення, абзаци зі «злитих»  речень. 

Читання речень за стрілками або за 
цифрами-підказками; читання 
«злитих» речень, абзаців зі «злитих» 
речень. 

Учень (учениця) 
впізнає слова, речення, абзаци, які 
трапляються  в тексті (виокремлює ті, 
які не трапляються). 

Упізнавання слів, речень, абзаців, які 
трапляються  в тексті (виокремлення 
тих, які не трапляються). 
 

Учень (учениця) 
впізнає текст за ілюстрацією. 

Впізнавання тексту за ілюстрацією. 
 

СМИСЛОВИЙ І СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ,  ФОРМУВАННЯ 
ОСОБИСТІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ТВОРУ 

Учень (учениця) 
співвідносить слова і тлумачення;  
співвідносить ілюстрації й речення або 
частини з тексту (добирає підписи до 
ілюстрації; частини тексту, що 
відображають зображене на 
ілюстрації); добирає найбільш вдалу 
ілюстрацію до твору (із 
запропонованих); знаходить помилки, 
які є на ілюстрації, спільне та відмінне 
між змістом тексту і сюжетного 
малюнка до нього; визначає твір (із 

Знаходження у тексті незнайомих слів; 
співвіднесення слова і тлумачення; 
співвіднесення ілюстрації й речення 
або частини з тексту (добір підпису до 
ілюстрації, частин тексту, що 
відображають зображене на 
ілюстрації); добір найбільш вдалої 
ілюстрації до твору (із 
запропонованих); знаходження 
помилок, які є на ілюстрації; 
знаходження спільного та відмінного 
між змістом тексту і сюжетного 
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двох запропонованих), до якого 
намальовано ілюстрацію; словесно 
домальовує ілюстрацію; визначає, до 
якого з двох творів художник 
намалював ілюстрацію. 

малюнка до нього;  словесне 
малювання ілюстрації; визначення, до 
якого з двох творів художник 
намалював ілюстрацію. 
 

Учень (учениця) 
Встановлює послідовність появи 
героїв у тексті; розрізняє в тексті 
діалоги, мову автора й реплік дійових 
осіб; упізнає героїв за реплікою; 
виокремлює опис персонажа; 
розпізнає героя за описом зовнішності, 
характеристикою; добирає риси 
характеру персонажів із 
запропонованих, визначає самостійно; 
розрізняє вчинки персонажів, їх 
мотиви; розпізнає героїв за їхніми 
діями; порівнює героїв за рисами 
характеру, вчинками, зовнішнім 
виглядом. 

Встановлення послідовності появи 
героїв у творі; розрізнення в тексті 
мови автора й реплік дійових осіб; 
упізнавання героя за реплікою; 
виокремлення опису героїв; 
упізнавання героя за описом, 
характеристикою; добір рис характеру 
персонажів із запропонованих, 
самостійне визначення; розрізнення 
вчинків героїв, визначення їхніх 
мотивів; упізнавання героїв за їхніми 
діями; порівняння персонажів за 
рисами характеру, вчинками, 
зовнішнім виглядом. 
 

Учень (учениця) 
добирає із запропонованих варіантів 
головну думку прочитаного;  добирає 
із запропонованих прислів’я, яке 
відображає головну думку; знаходить 
у тексті його головну думку; 
формулює головну думку тексту. 

Добір із запропонованих варіантів 
головної думки прочитаного;  добір із 
запропонованих прислів’я, яке 
відображає головну думку; 
знаходження в тексті головної думки 
твору; формулювання головної думки 
тексту. 

Учень (учениця) 
розташовує  частини тексту відповідно 
до послідовності подій у тексті; 
нумерує речення абзацу (частини 
тексту); відновлює послідовність 
подій; визначає, у якій послідовності 
згадуються об’єкти в тексті; здійснює 
поділ тексту на частини за поданим 
планом; доповнює план твору; складає 
план. 

Розташування ілюстрацій відповідно 
до послідовності подій у тексті, речень 
абзацу (частини тексту) в правильній 
послідовності; відновлення 
послідовності подій; визначення, у 
якій послідовності згадуються об’єкти 
в тексті; поділ тексту на частини за 
поданим планом; доповнення плану 
твору; складання плану. 

Учень (учениця) 
добирає або самостійно формулює 
відповіді на запитання; формулює 
запитання із використанням 
запропонованих питальних слів і без 
допоміжних матеріалів; заповнює 
схеми за змістом твору (про що 

Усвідомлення фактичного змісту 
прочитаного тексту, смислових 
відношень: добір або самостійне 
формулювання відповідей на 
запитання; формулювання запитань із 
використанням запропонованих 
питальних слів і без допоміжних 
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розповідається в тексті; герої 
оповідання, їхні вчинки, послідовність 
подій тощо). 

матеріалів; заповнення схем за змістом 
твору (про що розповідається в тексті; 
герої оповідання, їхні вчинки, 
послідовність подій тощо). 

Учень (учениця) 
виокремлює та маркує позначками 
+  – нову інформацію; 
? – інформацію, про яку учень хоче 
знати більше; 
! – інформацію, яка здивувала, 
вразила. 

Виокремлення в тексті й маркування 
позначками 
 + – нової інформації; 
 ? – інформації, про яку учень хоче 
знати більше; 
 ! – інформації, яка здивувала, вразила.  

Учень (учениця) 
доповнює «асоціативний кущ» за 
змістом прочитаного, знаходить і 
виправляє помилки у запропонованій 
схемі; самостійно  заповнює 
«асоціативний кущ». 

Доповнення «асоціативного куща» за 
змістом прочитаного; знаходження й 
виправлення помилок у 
запропонованій схемі; самостійне  
заповнення «асоціативного куща». 
 

Учень (учениця) 
записує думки з приводу прочитаного. 

Записування думок з приводу 
прочитаного («вільне письмо»). 

Учень (учениця) 
виявляє авторське ставлення до героїв 
тексту. 

Виявлення авторського ставлення до 
тексту. 
 

Учень (учениця) 
знаходить у тексті частин тексту, 
речень, які найбільше сподобалися. 

Знаходження в тексті частин, речень, 
які найбільше сподобалися. 
 

Учень (учениця) 
формулює відповіді на запитання 
щодо висловлення емоцій, викликаних 
читанням тексту; щодо ставлення до 
героїв прочитаного тексту, їхніх 
вчинків; на запитання за змістом 
прочитаного тексту і власний досвід 
школяра. 

Формулювання учнями відповідей на 
запитання щодо висловлення емоцій,  
викликаних читанням тексту; щодо 
ставлення до героїв прочитаного 
тексту, їхніх вчинків; на запитання за 
змістом прочитаного твору і про 
власний досвід школяра. 

Учень (учениця) 
доповнює запропоновану анотацію до 
змісту твору. 

Доповнення запропонованої анотації 
до твору. 
 

Учень (учениця) 
висловлює міркування про вчинки 
героїв. 

Висловлення міркувань про вчинки 
(причини, наслідки) героїв. 
 

Учень (учениця) 
доповнює відгук на твір. 

Доповнення відгуку на твір. 
 

Учень (учениця) 
порівнює два тексти (що спільного та 
відмінного: заголовок твору, кількість 

Порівняння двох текстів (що спільного 
та відмінного: заголовок твору, 
кількість героїв, їхні вчинки, кінцівка 
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героїв, їхні вчинки, кінцівка тексту). тексту). 
 

Учень (учениця) 
добирає твір, близький за змістом до 
запропонованого. 

Добір твору, близького за змістом до 
запропонованого. 
 

Учень (учениця) 
порівнює описи, вчинки, риси 
характеру персонажів двох текстів. 

Порівняння опису, вчинків, рис 
характеру персонажів двох текстів. 
 

ВІДТВОРЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ СЛІВ, РЕЧЕНЬ, АБЗАЦІВ, ТЕКСТУ 
Учень (учениця) 
правильно промовляє скоромовки, 
змагається у швидкості промовляння з 
товаришами.  

 Вивчення та промовляння 
скоромовки. 

Учень (учениця) 
доповнює речення використовуючи 
допоміжні запитання. 

Доповнення речень тексту 
використовуючи допоміжні запитання. 

Учень (учениця) 
переказує вибірково частину тексту 
(до (або після) заданої частини).  

 Вибірковий переказ (переказ частини 
тексту до (або після) заданої частини. 

Учень (учениця) 
доповнює стислий переказ твору, 
знаходить помилки в запропонованому 
стислому переказі твору. 

Доповнення стислого переказу твору, 
знаходження помилок у 
запропонованому стислому переказі 
твору. 
 

Учень (учениця) 
доповнює, пише детальний переказ 
тексту за поданим планом. 

Доповнення, написання детального 
переказу тексту за поданим планом. 
 

Учень (учениця) 
відновлює речення, абзаци, текст із 
пропущеними словами; абзаци, текст 
із пропущеними реченнями. 

Відновлення слів, речень, абзаців і  
тексту загалом: речень, абзаців, тексту 
із пропущеними словами; речень, 
абзаців, тексту із пропущеними 
реченнями. 

Учень (учениця) 
відновлює абзаци зі «злитих» речень; 
абзаци тексту з пропущеними 
розділовими знаками у реченнях. 

Відновлення абзаців зі «злитих» 
речень; абзаців, тексту (невеликого за 
обсягом) з пропущеними розділовими 
знаками в реченнях. 

Учень (учениця) 
відновлює слова із «розсипаних» 
складів, букв;  
речення із «розсипаних» слів; абзаци із 
«розсипаних» речень. 

Відновлення «розсипаних» слів, 
речень, абзаців: відновлення слів із 
«розсипаних» складів, букв; речень із 
«розсипаних» слів; абзацу із 
«розсипаних» речень. 

Учень (учениця) 
відновлює речення, абзаци, текст зі 
словами, що не відповідають змісту 

Відновлення речень, абзаців, тексту зі 
словами, що не відповідають змісту 
тексту тощо. 
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тексту тощо. 
РЕДАГУВАННЯ ТЕКСТУ 

Учень (учениця) 
знаходить і виправляє помилки в 
тексті із переставленими  буквами в 
словах, абзацах із переставленими 
реченнями, тексту із переставленими 
частинами. 

Редагування тексту, в якому є слова із 
переставленими буквами,  абзаци із  
переставленими реченнями; тексту із 
переставленими частинами. 
 

Учень (учениця) 
знаходить у тексті і здійснює заміну  
слів, речень, які не відповідають його 
змісту. 

Знаходження і заміна в тексті слів, 
речень, які не відповідають його 
змісту. 
 

ВИКОНАННЯ УЧНЯМИ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ НА ОСНОВІ ТЕКСТІВ,  
СТВОРЕННЯ ВЛАСНИХ ТЕКСТІВ 

Учень (учениця) 
розфарбовує, домальовує, створює 
ілюстрацію. 

Розфарбовування, домальовування і 
створення ілюстрації. 
 

Учень (учениця) 
добирає заголовок до тексту. 

Добір заголовка до тексту. 
 

Учень (учениця) 
прогнозує подальшого змісту тексту 
(після запропонованої частини); 
героїв, змісту тексту за заголовком, 
ілюстраціями, ключовими словами, 
порівнює власну версію із 
запропонованим текстом. 

Прогнозування подальшого змісту 
тексту (після запропонованої частини); 
змісту тексту загалом, героїв за 
заголовком, ілюстраціями, ключовими 
словами, порівняння власної версії із 
запропонованим текстом. 

Учень (учениця) 
доповнює речення з пропущеними 
словами; поширює речення на власний 
розсуд. 

Доповнення речень з пропущеними 
словами; поширення речень на 
власний розсуд. 
 

Учень (учениця) 
фантазує з приводу проміжних подій. 

Фантазування з приводу проміжних 
подій. 

Учень (учениця) 
знаходить помилки у переказі тексту в 
зворотному порядку подій, зі зміною 
переказу оповідача; визначає особу 
оповідача. 

Знаходження помилок у переказі 
тексту в зворотному  порядку подій, 
переказом тексту зі зміною особи 
оповідача, визначення особи 
оповідача. 

Учень (учениця) 
переказує текст зі зміною оповідача, у 
зворотному порядку подій. 

Переказ тексту зі зміною особи 
оповідача (від імені заданого 
персонажа); у зворотному  порядку 
подій. 

Учень (учениця) 
вносить у текст задані зміни. 

Внесення в текст заданих змін (заміна 
заданого слова). 

Учень (учениця) Фантазування з приводу вчинків 
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фантазування з приводу вчинків 
героїв, іншого варіанту кінцівки казки 
(за умови здійснення героями заданих 
вчинків); кінцівки, основної частини і 
кінцівки тексту (за заданою зміною 
події сюжету). 

героїв, іншої кінцівки казки (за умови 
здійснення героями заданих вчинків); 
кінцівки, основної частини і кінцівки 
тексту (за заданою зміною сюжету). 
 

Учень (учениця) 
доповнює тексти (добирає і вписує 
назви або імена персонажів; їхні 
вчинки, фантазує з приводу кінцівки, 
основної частини, основної частини і 
кінцівки тексту). 

Доповнення текстів (добір та 
вписування назв або імен персонажів, 
їхніх вчинків), фантазування з приводу 
кінцівки, основної частини, основної 
частини та кінцівки тексту). 

Учень (учениця) 
будує речення із заданими словами, 
створює текст використовуючи 
запропоновані ключові слова. 

Побудова речень із заданими словами, 
створення тексту використовуючи 
запропоновані ключові слова. 

Учень (учениця) 
добирає до слів рими (з використанням 
довідки, самостійно). 

Добір до слів рим (з використанням 
довідки, самостійно). 
 

Учень (учениця) 
добирає до тексту продовження. 

Добір до тексту продовження. 
 

Учень (учениця) 
вписує у віршований текст пропущені 
слова,  рядки, у прозовий – пропущені 
слова, речення, абзаци. 

Вписування у віршований текст 
пропущених слів, рядків, у прозовий – 
пропущених слів, речень, абзаців (з 
використанням довідки). 

Учень (учениця) 
конструює слова з букв, речення зі 
слів, абзаци з речень. 

Конструювання слів із букв, речень зі 
слів, абзаців з речень. 
 

Учень (учениця) 
конструює текст з абзаців, частин (з 
опорою на правильну послідовність 
ілюстрацій і без опори). 

Конструювання  тексту з абзаців, 
частин (з опорою на правильну 
послідовність ілюстрацій і без опори). 
 

Учень (учениця) 
розрізняє частини різних текстів, 
конструює тексти. 

Розрізнення частин різних текстів,  
конструювання текстів. 

Учень (учениця). 
створює власні тексти за аналогією до 
прочитаних, з використанням 
запропонованих допоміжних 
матеріалів (основної частини тексту, 
зачину, кінцівки, плану, ключових 
слів, персонажів, заголовка тощо) та 
без них. 

Створення учнями власних текстів за 
аналогією до прочитаних, з 
використанням запропонованих 
допоміжних матеріалів (основної 
частини тексту, зачину, кінцівки, 
плану, ключових слів, персонажів, 
заголовка тощо ) та без них. 
 

 


