
Письменник пише, щоб його читали. Мрія письменника — отримати оцінку (feedback) на своє 

творіння, що іноді буває ціннішим, ніж вдала стаття. 

Лектура — це текст, у якому дають оцінку прочитаного твору, висловлюють ставлення до нього. Мета  

лектури — описати свої почуття та думки, які з’явилися від знайомства з автором і його твором, а також 

рекомендація книжки або твору іншим читачам.  

 

План лектури на прочитаний твір 

1. Вступ. Подивіться на автора і назву книжки. Чи знайоме вам прізвище письменника? Що вам про 

нього відомо? Згадайте важливе. Що ви скажете про назву книжки? Чи привернула вона вашу 

увагу? Можливо, створила певний настрій або натякнула, що чекає на вас у творі? Скажіть про це 

кілька слів. Зверніть увагу! На початку вашого твору важливо дати короткі відомості про 

прочитану книжку: ім’я автора, назву твору, в якому році він написаний автором, місце і час 

представлених у книжці подій, хто стоїть у центрі оповіді. 

 

2. Основна частина лектури: дайте відповідь на головне питання — про що ця книжка? опишіть 

місця у творі, які найбільше сподобалися і обґрунтуйте, чому саме. Подумайте, у чому полягає 

головна думка розказаної історії? Можна розповісти про те, які риси характеру, вчинки, подвиги 

героїв викликали найсильніші емоції. Цікаві думки з’являються, коли є порівняння, зіставлення 

прочитаного з фактами, відомими з інших книжок або з життя. Чи має книжка виховний 

потенціал? Який саме? Зверніть увагу! тут не потрібно детально переказувати книжку. важливо — 

сформулювати головну ідею твору. 

 

3. Висновки. Ваше ставлення до прочитаного: сподобалася книжка чи ні. І обов’язково 

розкриваємо — чому? Чим вас порадувала історія? Що здалося найцікавішим? Чи згодні ви з 

діями героїв або, можливо, вчинили б по-іншому? раптом у вас є навіть поради для когось з 

дійових осіб книжки. Пишіть про все, що спаде на думку. В узагальненні ви можете сказати, чи 

маєте намір продовжити ознайомлюватися з цим автором, прочитати інші його книжки, або ж 

порекомендувати цю книжку читачам, а можливо (адже враження може бути і негативним), 

порадити їм ніколи не брати в руки цієї книжки. У лектурі краще сказати якомога більше, ніж не 

сказати нічого, а скоротити ви завжди встигнете! 

 

Заувага: переказ подій не повинен займати значну частину твору, лектура — це ваші враження від 

книжки. Твір, на який пишете лектуру, потрібно прочитати дуже уважно. 


