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Читання вимагає терпіння. Речення, абзаци та сторінки минають одні за 

одним, і все проходить логічно, далеко не інтуїтивно. Читачу слід своїм 

власним темпом тлумачити прочитане, оцінювати його та роздумувати над 

ним. Читання є складним процесом розшифрування інформації , що вимагає 

(і розвиває) терплячість. 

 

Врівноважений підхід. Слід визнати, що, попри переваги читання, огляд 

телепередач теж заслуговує нашої уваги. Він перевершує читання у 

передаванні певного типу інформації. Захопливі телевізійні передачі можуть 

навіть заохочувати до читання . Телепрограми, що представляють дитячу 

літературу й науку, стимулюють дітей шукати книжки на ті та інші 

споріднені теми. Важливо мати врівноважений підхід . Друковані сторінки та 

телебачення – це два різновиди засобів масової інформації. Кожен з них має 

свої переваги й недоліки. Кожен з цих засобів можна використовувати собі на 

благо або ж зловживати ним. До речі, надмірне читання, коли людина ізолює 

себе від інших, діє настільки ж шкідливо, наскільки й надмірний огляд 

телепередач. А втім, візуальне сприйняття інформації користується значно 

більшою популярністю, ніж читання. Ми переходимо із суспільства читачів 

до суспільства глядачів.  

 

 

 

 

 

 

  



5 
 

Переваги читання 

 

 Читання стимулює уяву. Телевізор думає за нас.   Він подає все 

готове: вирази обличчя, відтінки голосу. Коли ж ви читаєте, то самі 

підбираєте дійових осіб, ставите сцену й керуєте діями. Людина має більший 

контроль над інформацією, коли читає книжку, аніж коли дивиться якусь 

телепередачу. 

 

 Читання розвиває вміння говорити. Жодна людина чи дорослий не 

розвиватиме вміння дивитись телевізор, якщо більше дивитиметься його. На 

противагу цьому читання вимагає й розвиває вміння говорити, воно тісно 

пов’язане з мовою та письменністю. Безперечно, успішність учня великою 

мірою залежить від його лексикону: як від того, скільки він розуміє з 

прочитаного , так і від того, як він міркує, коли пише; окрім читання , не існує 

іншого способу збагачення лексикону. 

 

 Читання виховує терпіння. На екрані телевізора лише може 

змінитися тисяча картин, не даючи глядачеві багато часу для аналізу 

побаченого. Така техніка буквально програмує коротку стійкість уваги. Не 

дивно, що деякі вивчення показують зв’язок між надмірним проведенням 

часу біля телевізора з імпульсивністю рішень та непосидючістю дітей і 

дорослих. 
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Пам’ятка читача 

- Якщо хочеш поговорити з ким-небудь – відкрий книгу! 

- Якщо ти занудьгував – візьми книгу! 

- Якщо хочеш одержати пораду – відшукай її в книзі! 

- Якщо прагнеш знайти друга – подружи з книгою! 

- Якщо мрієш стати справжньою людиною, читай книгу! 

- Якщо хочеш відчути безмежні можливості людського розуму – працюй 

з книгою! 

Пам’ятай, що книги – наші найкращі друзі. Вони не підведуть, не 

зрадять, порадять як вчинити і що сказати, - тому що вони розумні, мудрі. 

Читай хороші книги, люби їх і у тебе все в житті  буде виходити найкраще. 
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Як працювати з книгою 

 

1. Для ознайомлення в загальних 

рисах зі змістом книги необхідно: 

а) прочитати титульну сторінку – 

прізвище автора, заголовок, рік видання; 

б) прочитати анотацію (коротку 

інформацію про цю книгу), вміщену або в 

кінці книги, або після титульної; 

в) уважно ознайомитися зі змістом 

книги;  

г) прочитати передмову або вступ до книги. 

 

2. Під час читання :  

а) зверніть увагу на назви окремих розділів, частин, параграфів і т. ін.; 

б) вдумливо ставтесь до слів і словосполучень, виділених різними 

шрифтами (розрядкою, курсивом, напівжирним тощо); 

в) з'ясовуйте значення незрозумілих слів за допомогою словників та 

енциклопедій; 

г) зверніть увагу на посилання (позначаються зірочкою або цифрою) і 

зразу ж уважно прочитайте пояснення (внизу сторінки або в кінці книги). 

 

3. Для засвоєння змісту прочитаного : 

а) поділіть прочитаний матеріал на частини, виділіть в них 

найголовніше; 

б) складіть план (простий, складний), тематичні виписки, тези або 

конспект. 
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Не читай всі книги на один лад. Спосіб читання повинен відповідати 

меті читання. 

 

Види читання 

 

1. Читання-перегляд. Дає загальне 

уявлення про зміст книги за допомогою 

титульного листа, анотації, заголовка книги, 

змісту, передмови, післямови. 

2. Повне читання. Уважно прочитують 

увесь текст, але при цьому не роблять ніяких 

записів. 

3. Вибіркове читання. Зосереджено читають лише окремі місця. 

4. Поглиблене читання. При такому читанні  

- уявляють та засвоюють прочитане; 

- читаючи, роблять різного роду виписки; 

- обдумують, чого нового навчила книга. 

 

Висловлюючи думку,  

- з'ясуйте, що треба довести; 

- виявіть важливість того, що треба довести; 

- визначить власну позицію; 

- підберіть в певній послідовності аргументи, докази. 
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Критично оцінюючи одержану інформацію, 

запитайте себе:  

 

 Хто це написав? 

 З якою метою? Які завдання були перед автором? 

 Для кого призначено цю інформацію? 

 Які відомості мені повідомляють? 

 Якої реакції від мене очікують? 

 Що це: особиста думка чи факт? 

 Як я можу перевірити вірогідність відомостей, які 

мені повідомляють? 
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Як читати книгу 

 

 Читання – одна із найважливіших, необхідних і серйозних робіт, які 

вимагають вміння і майстерності. 

 Читай, не поспішаючи, тоді ти добре зрозумієш зміст книги. 

 Намагайся, щоб усе прочитане було тобі зрозумілим. 

 Прочитавши книгу, поміркуй, що тобі більш за все сподобалось у ній, 

які думки автора тебе приваблюють. 

 Свої думки про книгу, яка тобі сподобались, запиши в щоденник 

читача. 

 Якщо зустрінуться незрозумілі або незнайомі слова, звернись до 

словників, довідників, енциклопедій, спитай у бібліотекаря чи вчителя, що 

вони означають. 

 Нічого не пропускай в книзі і не кидай її, не дочитавши, без важливих 

причин. 
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Як читати художню літературу 

 

Твори художньої літератури 

читай вдумливо, не спіши, дочитуй 

книгу до кінця. 

Познайомся з післямовою або 

вступним словом. З них дізнаєшся 

багато цікавого про час, коли, 

відбуваються події, описані в книзі. 

Читання фантастичних творів 

доречно пов’язувати з читанням науково-пізнавальної літератури. 

Не пропускай описів природи, речей, які оточують героя, опису його 

зовнішності : вони дають можливість краще зрозуміти характер героя, ті 

обставини, в яких він знаходиться, підготовляють тебе до сприймання 

подальших подій. 

При читанні звертай увагу на заголовок, підзаголовок та епіграф до 

твору. Завдяки їм ти краще зрозумієш основну ідею книги. 

Зверни увагу на ілюстрації. Вони доповнюють твої уявлення про 

прочитане. 
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При читанні для самоосвіти 

 

1. Пам’ятай: читання – одне з найважливіших 

завдань у самоосвіті, стався до нього серйозно. 

2. Внутрішньо налаштуйся на читання. 

Не поспішай, не «ковтай» зміст книжки, а 

читай уважно, вдумливо, намагайся запам’ятати 

прочитане. 

3. Зміст треба осмислювати. Не можна допускати 

механічного фіксування тексту. 

4. Вчися читати швидко, не проговорюючи про себе, охоплюй цілі фрази, 

речення. 

5. Для свідомого сприймання прочитай передмову; перегортаючи 

сторінки, обміркуй заголовки. 

6. Коли щось незрозуміло, не поспішай гукати на допомогу інших. 

Спочатку спробуй самостійно розібратися. 

7. Роби помітки, виписки, за потреби склади план (тези, конспект). 

8. Найцікавіше запам’ятай. Порівняй прочитане з уже відомими фактами, 

знайди йому місце в системі знань. 

9. Прочитавши книжку, обміняйся думками і враженнями про неї з 

друзями, дай оцінку. Згадай основні образи, події, думки. 

10. Порівняй власну думку про книжку з відгуками і рецензіями на неї: 

один розум добре, а колективний – краще. 

11. Зроби відповідні записи про книжку у читацькому щоденнику.   
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Як самостійно працювати з підручником 

 

 Прочитай увесь заданий текст, глибоко вдумуючись в його зміст. 

 Працюй завжди з ручкою або олівцем у руках. 

 Засвоєнню допоможуть схематичні малюнки й записи. 

 Поділи подумки текст на частини і знайди основну думку. 

 Читаючи текст, пов'язуй його з часом, картою, графіками, схемами 

підручника. 

 Порівнюй, зіставляй вивчений матеріал, факти, явища з іншими. 

 Складай короткий усний (письмовий) план прочитаного. 

 Намагайся в тексті знайти відповідь на кожне запитання, наведене в 

кінці параграфа. 

 Привчай себе до самоконтролю: обов'язково перекажи вголос або про 

себе заданий матеріал, спочатку по частинах, а потім у цілому весь параграф. 

Роби це так, щоб словам було тісно, а думкам – просторо. 

 Завжди виконуй домашні завдання. 

 Долай труднощі, а не тікай від них. Працюй над книжкою систематично 

і наполегливо. 
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Як писати відгук на книгу 

 

Любий друже! Уважно прочитавши книгу, обміркуй її зміст і напиши 

відгук за таким планом. 

Художня книга Науково-пізнавальна книга 

Про що говориться у 

книзі? 

Чи зацікавила тебе книга? 

Хто головні герої? Що нового ти пізнав із неї? 

Чи сподобались тобі їх 

характери, вчинки і чому? 

Чи є в тебе бажання продовжувати читання 

за цією темою? 

Які питання виникли у 

тебе під час читання? 

Чи не важка для тебе ця книга за змістом і 

формою викладання? 

Що тобі у книзі не 

сподобалось? 

Чи є недоліки в книзі? 
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Як виконувати домашнє завдання 

(загальні поради) 

 

Починаючи виконання завдання: 

 перевір за щоденником, які уроки потрібно підготувати; 

 візьми необхідні підручники і посібники; 

 розподіли час на кожен предмет; 

 обміркуй, як краще і швидше виконати завдання (склади план). 

Виконуючи завдання: 

1. На початку роботи:  

 прочитай, що потрібно зробити;  

 пригадай: 

- матеріал, який вивчали на уроці, повтори його за підручником; 

- поради вчителя щодо виконання завдання. 

2. Під час роботи: 

 не відволікайся, стеж за своїми діями; 

 пиши гарно, грамотно, охайно; 

 перевір, чи ти зробив усе, що було потрібно; 

 дотримуйся часу, відведеного на виконання даного завдання. 

3. Наприкінці роботи: 

 з'ясуй, чи все зробив; 

 перевір правильність виконання; 

 обміркуй, наскільки доцільно ти обрав спосіб виконання 

завдання. 

Закінчуючи роботу: 

 перевір повноту і якість виконання; 

 перевір правильність виконання; 

 якщо потрібно, дороби; 

 сплануй свою відповідь на уроці; 

 визнач, що потрібно з'ясувати в товаришів,    у вчителя; 

 оціни свої успіхи і врахуй помилки на майбутнє.  
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Як написати твір 

 

Згідно вимог композиція твору повинна складатися із наступних частин: 

 вступ,  

 основна частина  

 висновок. 

Відсутність у творі одного з елементів композиції розглядається як 

помилка і враховується при виставленні оцінки. Композиція твору повинна 

бути продуманою і чіткою. Всі основні 

думки в творі необхідно ретельно 

обґрунтовувати, аналізуючи текст 

літературних творів. 

Вступ – вводить у тему, дає 

попередні, загальні відомості про ту 

проблему, яка стоїть за 

запропонованою темою. 

У вступі може: 

- міститися відповідь на задане питання по темі; 

- представлена ваша думка, якщо в назві теми є звернення до думки 

учня; 

- міститися факт з біографії автора або охарактеризовано історичний 

період, якщо ці відомості мають важливе значення для подальшого аналізу 

тексту; 

- сформульовано ваше розуміння літературознавчих термінів, якщо вони 

використані в назві теми («тема долі…», «образ героя …») 

Основна частина твору є результатом аналізу літературного твору 

відповідно до заданої теми. 

В основній частині слід уникати: переказу літературного твору; 

викладення відомостей, які не мають прямого відношення до теми. 
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В основній частині необхідно продемонструвати знання літературного 

матеріалу, вміння логічно, аргументовано і стилістично грамотно викладати 

свої думки. Основна частина – це перевірка того, наскільки правильно ви 

зрозуміли тему. 

Завдання висновку – підвести підсумок, узагальнити сказане, завершити 

текст, ще раз звернувши увагу на найголовніше.  

Заключна частина повинна бути: 

- короткою, але місткою; 

- органічно пов’язана з попереднім викладом. 

У висновку може бути 

виражене особисте ставлення 

автора твору до героїв, проблеми. 

Він повинен бути викладений 

коректно, без надмірних 

захоплених оцінок, мати чітко 

виражений певний сенс і має бути 

підготовлений матеріалом основної частини. Чіткий, суворо відповідний 

темі останній абзац твору може знівелювати багато недоліків. Незакінчений 

твір не більш привабливий, ніж недопечений пиріг. 
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Читача виховуй в собі сам 

 

1. Пізнавай себе, давай собі об’єктивну оцінку. 

2. Визнач програму дій щодо виховання себе як читача. 

3. Навчись культурі читання: 

 потоваришуй з енциклопедіями, словниками та довідниками; 

 при виборі книги віддавай перевагу тим, які популярні вже багато 

часу; 

 читай з олівцем у руках, роби потрібні помітки; 

 урізноманітнюй способи і прийоми читання; 

 вчись критично сприймати прочитане. 
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Поради щодо пошуку інформації в Інтернеті 

 

 Використовуйте конкретні слова, а не 

загальні категорії. Наприклад, замість пошуку за 

словом "собаки" шукайте конкретну породу собак. 

 Цілі фрази можна шукати, взявши їх у лапки. 

Якщо ключові слова для пошуку брати в лапки, 

буде знайдено тільки ті веб-сторінки, які містять ці 

слова в заданому порядку. Якщо не використовувати лапки, то буде 

знайдено всі сторінки з цими словами, незалежно від порядку розташування 

слів на сторінці. 

 Знак мінус (-) перед ключовим словом вказує на те, що пошуковій 

службі не слід шукати сторінки з цим терміном. Використання знака мінус 

дозволяє отримати веб-сторінки, що не містять цього слова. Слід стежити, 

щоб між знаками та ключовими словами   не було пробілів (наприклад, -

Bogart, а не - Bogart). 

 Уникайте таких загальних слів, як «деякий», «свій» або «цей», якщо 

тільки вони не містяться в конкретній назві, яку потрібно знайти. Якщо таке 

слово є частиною того, що потрібно знайти (наприклад, назви пісні), візьміть 

всю фразу разом із загальним словом у лапки. 

 Використовуйте синоніми або 

альтернативні терміни. Підходьте до пошуку 

творчо або скористайтеся словником. 

Введіть у вікні пошуку слово тезаурус, щоб 

знайти тезаурус в Інтернеті. 

 Шукати тільки на вказаному веб-сайті 

або домені. Щоб звузити пошук до меж певного сайту, введіть потрібний 

пошуковий термін, а потім site: і адресу веб-сайту, на якому потрібно 

виконати пошук. Наприклад, щоб знайти на веб-сайті Майкрософт 
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інформацію про віруси, введіть вірус site:www.microsoft.com (без пробілів між 

site: та URL-адресою). 

 Користуйтеся спеціальними пошуковими службами або системами, 

такими як MSN Image search, для пошуку зображень. Більшість веб-сайтів 

пропонують власні засоби пошуку будь-чого, від магазинів до хобі. Програма 

Internet Explorer може виявляти спеціальні пошукові служби на деяких веб-

сайтах і додавати їх до вашого списку пошукових служб. 

 Вам, молоді громадяни нашої країни, шукати відповіді на складні 

питання,  думати і працювати, щоб зробити гідними систему освіти, життя 

своєї сім’ї , своєї  Батьківщини. 

 Всі ці навички здобуваються і розвиваються, перш за все, читанням. 

Пам’ятайте про це!  
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Як читати газету 

 

 Читай газети кожного дня. Газети допоможуть тобі дізнатися про 

найважливіші події, що відбуваються в світі, про життя і справи твоїх 

ровесників, які живуть у нашій країні та за рубежем. 

 Починай читання газет з перегляду заголовків усіх статей. Це 

допоможе тобі вибрати потрібний важливий і цікавий для тебе матеріал. 

 Обов'язково уважно ознайомся з передовою статтею, де формуються в 

стислому вигляді найактуальніші сьогоденні завдання. 

 Читай кожну статтю уважно, визначаючи, що головне в ній і чого вона 

вчить. 

 Звертай увагу на незрозумілі слова, їх пояснення найди у словнику або 

спитай у вчителя, бібліотекаря. 

 Читаючи газету, користуйся картою, знаходь на ній місця, про які 

розповідається в номері. 

 Роби вирізки з проблем, що особливо тебе цікавлять, складай їх у 

спеціальну папку. Організуй у класі бесіду чи виступ на основі зібраних 

тобою матеріалів. 

 Візьми книгу про те, що особливо зацікавило тебе при читанні газети. 
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Комунальний заклад освіти  
«Фінансово-економічний ліцей» 
Дніпропетровської міської ради 


