
       Як вибрати книгу для читання 
1. На книжковій виставці ти завжди знайдеш цікаву книги. 

2. В картотеках картки з назвами книг підібрані за окремими темами. 

3. Ти можеш сам вибрати книгу з полиць відкритого доступу. 

4. За систематичним каталогом можна довідатись, які книги, що цікавлять тебе, є в 

бібліотеці. Всі книги, як і книги на полицях, розставлені за галузями знань, в певній 

системі. Тому він так і називається. 

5. Переглянь бібліографічні покажчики. Це книги про книги. В них ти знайдеш 

анотації — короткі розповіді про хороші книги і поради, про те, що читати. 

 

Як приступити до читання книги 
 

1. Перед читанням познайомся з загальною побудовою книги. 

2. Подивись титульну сторінку: на ній ти знайдеш назву книги, прізвища автора та 

художника, де, коли і ким видана книга. 

3. Познайомся із заголовком книги. 

4. Якщо в книзі є передмова, прочитай її. 

 

 

Як читати книгу 

Варіант 1 
1. Читай повільно, не поспішаючи, — краще запам'ятаєш прочитане. 

2. Дочитуй книгу до кінця, не пропускай сторінок. 

3. Переглянь уважно титульну сторінку книги. Ти прочитаєш прізвище автора книги, 

назву книги, яке видавництво її видало і коли. Перегорни титульну сторінку і 

прочитай анотацію: ти довідаєшся про що ця книга. Не забудь прочитати передмову. 

Вона розповість тобі багато цікавого про автора і книгу. 

4. Читаючи книги, газети, журнали, ти можеш зустріти незнайомі слова. Їх пояснення 

знайди в словниках, довідниках, енциклопедіях. 

 

Варіант 2 
1. Внутрішньо налаштуйся читати книгу з інтересом, уважно, вдумливо, запам'ятай 

зміст книги точно і надовго 

2. Зміст прочитаного повинен осмислюватись. Не можна допускати механічного 

читання. 

3. Для свідомого сприймання познайомся з анотацією, прочитай епілог, вивчи 

заголовок. 

4. Найяскравіше запам’ятай, порівняй з уже відомими фактами, явищами. 

5. Вчись читати бігло охоплюючи поглядом цілі фрази, речення. 

6. Прочитавши книгу обговори її, з товаришами дай їй оцінку. 



 

Як працювати з художньою книгою 
 

1. Читай книгу з олівцем у руці. Якщо книга власна, то можна олівцем робити 

позначки на полях в тих місцях, які тебе зацікавили. 

2. Читай бігло, але уважно. 

3. Прочитавши книгу, подумай над її головними ідеями, над описаними s ній 

подіями, фактами.    

4. Зроби записи про те. що здалося важливим прочитаній книзі.                              

5. Веди щоденних прочитаних книг.           

 

Як читати науково-популярну книгу 
 

1. Читаючи науково-популярну книгу, корисно скласти план книги, конспект, 

виписати найбільш важливі цитати. 

2. План — короткий виклад змісту книги за розділами — складається у вигляді 

заголовків або запитальника. Корисно додати до цього хронологічні дані, імена, 

цифри, назви міст, пояснення незрозумілих слів, тобто те, що слід запам'ятати. 

3. Конспект — письмовий переказ своїми словами змісту прочитаної книги або 

розділу. Конспектувати матеріал потрібно частинами (розділами) книги; не-

обхідно уважно прочитати текст, виділити основну думку автора, записати її 

своїми словами, навести факти, які підтверджують або розкривають цю думку. 

4. Цитата — уривок із тексту книги, який наводиться дослівно без змін. Для 

цитування відбираються ті місця, які найбільш яскраво і повно висловлюють 

головні думки автора. Цитаті виписується дбайливо. Без пропусків або заміні слів, 

з дотриманням розділових знаків. Кожні цитата береться в лапки. Далі в лапках 

вказується звідки взято цитату. 

5. Читаючи науково-популярну книгу, необхідне звертатись за довідками до 

різних посібників пояснення незрозумілих слів шукати в словнику матеріал, що 

доповнює книгу, потрібно вибирати за бібліографічними покажчиками. 


