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Анотація. У статті досліджено теоретичну сторону питання уроків 

літературного читання як основи формування творчих здібностей молодших школярів. 

Розкрито методичну значущість уроків літературного читання в загальному розвитку учнів 

початкової школи. Виокремлено показники, які сприяють формуванню творчого потенціалу 

дітей молодшого шкільного віку.  
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Abstract. The article investigates the theoretical aspect of the issue of literary reading 

lessons as the basis of the formation of creative abilities of junior pupils. The methodological 

significance of the lessons of literary reading in the general development of primary school pupils 

is solved. Indicators that promote formation of creative potential of junior schoolchildren are 

singled out. 
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У сучасному світі гостро стоїть проблема творчого розвитку особистості. Кожна 

цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини 

зокрема, посилюється увага до розвитку творчих здібностей особистості, надання їй 

можливості виявити їх. Нині суспільству вкрай потрібні творчі люди не лише з розвиненим 

інтелектом, а й з високим рівнем культури та духовності, здатні до саморозвитку, до 

перетворення власного життя та життя країни на краще. Молодший шкільний вік – такий 
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період життя, коли творчість може стати універсальним і природним способом розвитку 

цінностей людини [8, с. 4]. 

Проблема  розвитку дитячої творчості та здібностей була й залишається  предметом 

аналізу багатьох вітчизняних і зарубіжних учених. Ними досліджено проблеми розвитку 

загальних творчих здібностей, від яких залежить успішність у багатьох видах діяльності 

(Д.Б. Богоявленська, Л.В. Венгер, Дж. Гілфорд, Г.С. Костюк, О.М. Лук, Я.О. Пономарьов, 

В.А. Роменець, E. Торренс та ін.), а також спеціальних творчих здібностей, які обумовлюють 

високі досягнення в конкретних видах творчості:  технічному (В.О. Моляко), музичному  

(Б.М. Теплов, О.О. Мелік-Пашаєв, О.I. Савенков), літературному (З.Н. Новлянська, 

З.В. Юрченко) та ін.  

Мета нашого дослідження – розкрити особливості організації та проведення різних 

типів уроків читання в початковій школі з метою забезпечення творчого розвитку молодших 

школярів на сучасному етапі. 

Розвиток літературних творчих здібностей молодших школярів – одна з  

найактуальніших проблем. Це закономірно, бо, розвиваючи нахили й задатки дітей, ми 

виховуємо їх здатними до критичного аналізу та об’єктивного оцінювання різних явищ і 

фактів, до творчих пошуків і надбань, до оригінального розв’язання проблем, тобто 

формуємо повноцінну інтелектуально розвинену, духовно багату особистість.  

Молодший шкільний вік – найсприятливіший період для розвитку дитячої творчості. 

Період 7-10 років – це час для розвитку спеціальних здібностей. Дітям цього віку притаманні 

конкретність і водночас неабияка образність мислення, емоційне сприйняття дійсності й 

активне ставлення до неї. Брак життєвого досвіду й знань компенсується фантазією, яка 

яскраво виявляється в дитячій словотворчості. Для розвитку літературних творчих 

здібностей потрібен час і життєвий досвід. 

 Важливим завданням ефективного розвитку творчих можливостей є створення  

необхідних умов для їх розвитку. Розвитку творчої особистості сприяють продуктивні види 

діяльності. Так, наприклад, досить результативною є робота зі складання віршів. Діти 

створюють свої перші вірші на уроках читання, під час малювання ілюструють, а на уроках 

праці формують окремою книжечкою. Викладання вірша як в усній, так і в письмовій формі 

потребує тривалої та  цілеспрямованої підготовки. Літературні спроби школярів у написанні 

віршів – це один з найефективніших засобів розвитку інтелектуальної та емоційної сфери 

внутрішнього світу кожного учня [1, с. 16]. 

Книга в усі часи посідала особливе місце в інтелектуальному та духовному збагаченні 

підростаючого покоління. Протягом останніх десятиліть комп’ютер і телевізор відняли в 

дитини час на читання. Нестача в дітей часу на читання змушує хвилюватися про те, щоб у 

їхні руки потрапила повноцінна література, та щоб вона максимально сприяла розвитку 

їхнього розуму та серця.  

Урок читання – це урок творчості, а творцями його є учні. Виховати в дитини любов 

до книги можна лише словом, яке переростає в діло. Навчання читання – процес, що є 

основною отримання знань з будь-якого предмета. Саме через книгу дитина вчиться 

сприймати навколишній світ, отримує знання про нього [9, с. 16]. 

Аналіз науково-методичної літератури, вивчення передового педагогічного досвіду 

вчителів початкової школи дозволили нам визначити найбільш ефективні види вправ і 

завдань, спрямовані на розвиток творчих здібностей учнів на уроках літературного читання.  

Значну кількість творчих вправ можна запропонувати школярам на основі текстів, що 

передбачені для вивчення в діючих підручниках для читання. 

 Наприклад:  

 доповнення та перебудова тексту (опис подій, які могли передувати зображеним; 

розширення змісту оповідання новим епізодом; вигадування нових обставин сюжету; 

складання нового закінчення оповідання, казки);  

 прогнозування можливого розвитку подій, передбачення змісту твору на основі 

заголовка, ілюстрації, читання першого й заключного абзаців тексту;  
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 словесне малювання та «екранізація» прочитаного;  

 складання творчих переказів; 

 добір римованих слів, доповнення рядків віршів; 

 складання «Сенкана», «Кубування», «Ґронування» та ін. [6, с. 116]. 

На уроках літературного читання доцільно пропонувати учням завдання і вправи, які 

передбачають розвиток уяви, уміння фантазувати, спостережливості, здатності побачити 

незвичайне у звичайному, здатності до висування гіпотез, оригінальних ідей, до 

винахідництва, дослідницької діяльності, уміння аналізувати, інтегрувати та синтезувати 

інформацію, асоціативного й образного мислення, емоційної чутливості, допитливості, 

пізнавального інтересу, наполегливості та ін. [3, с. 4]. 

Отже, розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках літературного 

читання є одним з головних завдань сучасної української школи і цілеспрямованим 

процесом, який здійснюється у спеціально створеному освітньому середовищі, за допомогою 

педагогічного впливу і застосування системи завдань. Ефективність формування і розвитку 

творчої особистості, її індивідуальних здібностей і таланту залежить від дотримання 

компетентнісного, діяльнісного та особистісного підходу до організації освітнього процесу. 
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