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ЧИТАЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА: 
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Сьогодні в Україні відбувається процес реформування змісту та 

гуманізація і демократизація цілей початкової освіти України, який є 

складовою процесу оновлення світових та європейських освітніх систем і 

спрямований на особистісний розвиток молодших школярів, формування в 

них ключових і предметних компетентностей. 

Сучасне суспільство потребує сьогодні гармонійної, самостійної, 

ініціативної особистості, здатної ефективно функціонувати в сучасних 

постійно змінюваних умовах. Очікування суспільства пов’язані насамперед з 

формуванням особистості, яка здатна гнучко та оперативно адаптуватися до 

нових вимог, адекватно реагувати на нові виклики, оперувати й управляти 

інформацією, активно діяти, навчатися упродовж життя, компетентно 

застосовувати здобуті знання, розвиватися та творити. 

Тому важливим завданням реформування змісту сучасної української 

освіти є створення умов для особистісного зростання і творчого 

самовираження кожного громадянина нашої держави. Одним із шляхів 

оновлення змісту освіти та узгодження його з сучасними потребами є 

створення нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти, 

оновлення навчальних програм, змісту навчально-дидактичних матеріалів, 

підручників, форм та методів навчання, орієнтованих на набуття учнями 

ключових і предметних компетентностей та на створення ефективних 

механізмів їх реалізації. 

Реалізація компетентісного підходу в процесі навчання читати 

молодших школярів зумовлює необхідність з’ясування сутності читацької 

компетентності, її структури, складових, визначення ролі й місця у 

системі інших компетентностей. 

В історії розвитку людства читання завжди відігравало важливу роль. 

Сьогодні читання пронизує усі сфери нашої життєдіяльності. Воно покладене 

в основу освітньої, пізнавальної, інформаційної, професійної діяльності 

людини. Розвиток сучасних технологій потребує набагато вищого рівня 

сформованості вміння читати, ніж раніше. Стрімке зростання обсягу 

інформації, яку необхідно засвоїти для успішної подальшої життєдіяльності, 

потребує збільшення темпу читання, швидкості і якості розуміння 

прочитаного й прийняття рішення. З огляду на це, читання стає основою 

освіти і самоосвіти, провідною навичкою самоосвіти людини упродовж 

життя. 

Отже, навчальному предмету «Читання», який є важливою складовою 

освітньої галузі «Мови і літератури» Державного стандарту початкової 
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загальної освіти, належить особлива роль у розвитку і вихованні особистості 

молодшого школяра. 

Пригадаємо, що читання є одним із видів мовленнєвої діяльності 

школяра, дотичної до творчої. Читацька діяльність зумовлена навчальними і 

суто особистісними потребами людини, має свої завдання і мотиви, засоби і 

способи, спрямована на певний предмет і результат. 

Завдання читача залежать від його віку, рівня культурного розвитку, 

зумовлені певною навчальною ситуацією. Так, наприклад, вчителі, 

звертаються до книги для того, щоб пригадати текст літературного твору, 

який вивчається на уроці, проаналізувати його і підготуватися до уроку; 

знайти нову інформацію, необхідну для підготовки й успішного виконання 

своєї професіональної діяльності. Але у вільний час вони звертаються до 

книги для того, щоб отримати естетичну насолоду, зазнати різноманітні 

емоції, переживаючи разом з героями літературного твору життєві колізії та 

й за самих героїв; щоб відкрити для себе нового письменника або ще раз 

перечитати твори улюблених авторів. 

Необхідність у читанні формується поступово і пов’язана з емоційним, 

естетичним впливом літератури як виду мистецтва, з її інформаційним 

потенціалом (можливість відкриття нової інформації для читача). 

Мотивами читацької діяльності є: соціальні, обумовлені запитами 

суспільства (тобто отримання інформації, необхідної для діяльності, 

спрямованої на розвиток суспільства), і особистісні – власний розвиток, 

естетичне переживання. Наукові мотиви (отримання нових знань) можуть 

бути як соціальними, обумовлені запитами суспільства, так і особистісними 

(підтвердження своєї компетентності, прагнення до саморозвитку та 

самовдосконалення). 

Предметом читання є книга, писемне мовлення у вигляді тексту. 

Засобами досягнення мети – навичка читання (технічний аспект 

процесу читання), система умінь, необхідних для повноцінного сприймання й 

осмислення прочитаного. 

Процес читацької діяльності – це прийоми, якими користується читач 

для сприймання, усвідомлення і розуміння тексту, здатності до рефлексії на 

основі прочитаного. 

Читання – це не тільки вид діяльності особистості, а й складний 

психологічний процес, який характеризується двома взаємопов’язаними 

сторонами: технічною (рух очей і мовленнєва діяльність) і мислительною 

(сприймання і розуміння прочитаного, тобто взаємодія почуттів і думок 

читача) [3]. 

У методиці викладання літератури під читанням розуміють процес 

сприймання словесного твору. Це можна подати у вигляді схеми: 
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Очевидно, що читацька діяльність залежить як від специфіки тексту 

(художнього чи наукового), так і від завдань, які ставить перед собою читач. 

Аналіз змісту, мети і завдань літературної освіти молодших школярів 

дозволив нам зробити такі висновки. 

Літературний розвиток трактується в сучасній методиці як віковий і 

одночасно навчальний тристоронній процес, який охоплює: 

1) формування читача (навчання сприймати, осмислювати й 

інтерпретувати художній твір у єдності його форми і змісту, оцінювати його 

з естетичних позицій і висловлювати власну оцінку); 

2) розвиток літературної творчості школярів, здатність адекватно 

висловлюватися і виражати себе в слові; 

3) розширення культурного поля школяра, його розвиток як носія і 

творця культури [2; 3]. 

Літературний розвиток – процес віковий, оскільки в міру розвитку 

світогляду, збагачення читацького досвіду сприйняття людиною того самого 

твору з роками буде поглиблюватися, сприйматися з іншого погляду. Але це і 

навчальний процес: характер навчання обов’язково позначається на процесі 

літературного розвитку, що може як сприяти його розвитку, так і гальмувати 

його. Сучасна методична наука шукає засоби й умови, технології, які 

сприятимуть літературному розвитку школяра, який, сприяє реалізації 

Зорове сприймання тексту 

як набору буквенних символів 

Психологічне сприймання слів 

(розуміння їх значення, відтворення 

образів, понять і змісту тексту) 

Перекодування символів (букв) у 

звуки і вимовляння слів 

Осмислення прочитаного 

(усвідомлення змісту) 

 

Рефлексія на основі прочитаного 
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психічного розвитку особистості, забезпечує формування механізмів її 

спілкування з культурою, розширює уяву й емоційну чуйність до 

літературних творів. 

Сутність літературної освіти молодшого школяра полягає в розвитку 

інтелектуальної та емоційної сфери кожного учня, повноцінних навичок 

читання, мовлення, ознайомленні школярів з дитячою літературою в 

поєднанні жанрових форм, авторської і тематичної розмаїтості, у художньо-

естетичному освоєнні тексту і дитячої книжки, у формуванні творчих 

здібностей [4]. 

Таким чином, у процесі літературної освіти: 

- відбувається становлення дитини-читача, здатної до самостійної 

читацької, творчої діяльності; 

- здійснюється її мовленнєвий, літературний, інтелектуальний 

розвиток; 

- формуються морально-естетичні уявлення і поняття, збагачуються 

почуття, виховується потреба в систематичному читанні. 

Для досягнення мети виконуються такі завдання: 

- формування в учнів повноцінної навички читання як базової у 

системі початкового навчання; 

- ознайомлення учнів з дитячою літературою в авторській, жанровій, 

тематичній різноманітності; 

- формування у дітей соціальних, морально-етичних цінностей через 

художні образи літературних творів; 

- формування у школярів умінь сприймати, розуміти, аналізувати 

літературні і навчальні тексти різних видів; з використанням 

елементарних літературознавчих понять; 

- розвиток мовлення учнів; формування умінь створювати власні 

висловлювання за змістом прочитаного (прослуханого); 

- розвиток творчої літературної діяльності школярів; 

- формування у школярів прийомів самостійної роботи з різними 

типами і видами дитячих книжок; умінь здійснювати пошук, відбір 

інформації для вирішення навчально-пізнавальних завдань; 

- виховання потреби в систематичному читанні як засобові пізнання 

світу, самопізнання, загальнокультурного розвитку. 

Досягнення зазначеної мети сприятиме формуванню у молодших 

школярів читацької компетентності. 

Читацьку компетентність у системі початкового навчання доцільно 

розглядати як предметну. Як уже зазначалося, предметну компетентність ми 

розуміємо як особистісне утворення, що інтегрує відповідно до вимог 

певного предмета, знання, уміння й навички, особистий досвід, ставлення до 

процесу і результату. Відтак і читацьку компетентність учня ми будемо 

розуміти як сукупність освітніх елементів, яка виявляється у володінні 

системою літературних знань, умінь і навичок, переживань, емоційно-

ціннісних орієнтацій, переконань особистості та здатності їх 

використовувати з метою пізнання навколишньої дійсності, задоволення 
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власних потреб (пізнавальних, естетичних, самоосвітніх та ін.). Як бачимо, 

читацька компетентність визначається не лише обсягом літературних знань, 

початкових читацьких умінь і навичок з їх відтворенням, а й здатністю 

школяра засвоювати знання та застосовувати їх у власній літературній 

діяльності. 

Передумовами оволодіння читацькою компетентністю є достатньо 

сформована навичка читання молодшого школяра, спеціальні здібності та 

інтерес до читання літературних творів. 

У методичному аспекті читацька компетентність молодшого 

школяра – це володіння комплексом читацьких знань, умінь і навичок, 

ціннісних ставлень учнів, які надають можливість учневі свідомо 

здійснювати пошук книг, відбір інформації для вирішення навчально-

пізнавальних завдань і виявляються у процесі сформованості повноцінної 

навички читання, розуміння текстів різних жанрів, обізнаності з колом 

читання (доступного дітям цього віку), сформованості особистісних 

ціннісних суджень щодо прочитаного. 

У широкому значенні – читацьку компетентність молодшого школяра 

можна розглядати як комплексну характеристику особистості, яка вбирає в 

себе результати попереднього психічного розвитку, володіє достатньо 

сформованою навичкою читання, читацькими вміннями та навичками; має 

здатність до читацької самостійності, самооцінки, самоконтролю, творчого 

розв’язання літературних завдань; сформованість інтелектуальних операцій 

для повноцінного сприймання й осмислення твору, творчих літературних 

здібностей [1]. 

Можна зробити висновок, що читацька компетентність інтегрує в собі 

такі компоненти: 

- когнітивний (знання); 

- комунікативний (слухання, читання, говоріння, письмо); 

- ціннісний (оцінні судження і ставлення учня до прочитаного); 

- діяльнісний (уміння, навички, способи діяльності); 

- особистісно-творчий (мотиваційно-ціннісні ставлення, прагнення 

особистості до навчання, пізнання і діяльності) 

Коротко зупинимося на сутності компонентів читацької 

компетентності. 

Когнітивний компонент передбачає володіння загальнокультурними і 

предметними знаннями як результатом навчально-пізнавальної діяльності, а 

також знаннями про способи діяльності. Отже, когнітивний компонент 

читацької компетентності передбачає, що читання текстів розглядається як 

пізнавальна діяльність учня, що охоплює смислове сприймання, мислительну 

обробку й інтерпретацію прочитаного, ознайомлення з біографічними 

відомостями майстрів художнього слова, володіння елементарними 

теоретико-літературними знаннями, розширення кола читання, формування 

свідомої мотивації до читання. 

До комунікативного компонента читацької діяльності молодших 

школярів можна віднести мовленнєвий розвиток, який визначається 
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зв’язністю, змістовністю та образністю мовлення, влучністю та доречністю 

використання мовних засобів у створенні художнього образу, вживання 

тропів та інтонаційних засобів виразності з метою передачі власних думок, 

почуттів; сформованість умінь, необхідних для повноцінного спілкування з 

художнім твором, уміння вести бесіду про прочитане, створювати власні 

висловлювання за змістом прочитаного (прослуханого), робити висновки, 

формулювати власну думку щодо прочитаного; відповідати на запитання за 

змістом прочитаного, уміти обґрунтовувати свою відповідь. 

До складу ціннісного компонента читацької діяльності можна 

віднести розуміння соціальних, морально-етичних цінностей, відображених у 

літературі; сформованість системи моральних і етичних цінностей учня 

(ставлення, ціннісні орієнтації, переживання та ін.); уміння визначати і 

обґрунтовувати своє ставлення до цих цінностей, відстоювати свої моральні 

позиції. 

До діяльнісного компонента ми відносимо сформованість способів 

діяльності, володіння певними вміннями і навичками. Отже діяльнісний 

компонент читацької діяльності молодших школярів охоплює: 

удосконалення навички читання, системи читацьких умінь; активне 

застосування теоретико-літературних знань; аналіз твору; уміння 

фантазувати, уявляти, нестандартно мислити, вступати в діалог «автор-

читач», самостійно і продуктивно працювати з книжкою, різними джерелами 

друкованої продукції, орієнтуватися у світі книжок, для знаходження 

необхідної інформації і задоволення власних пізнавальних потреб; активне 

спілкування. 

До складу особистісно-творчого компонента читацької діяльності 

можна віднести розвиненість мотивації до літературно-творчої діяльності, 

художніх здібностей, естетичної чутливості, творчої уяви; здатність до 

творчої діяльності; рівень читацької культури. 

Кожен із компонентів може бути представлений як інтегрована якість 

особистості. 

На нашу думку, у структурі читацької компетентності можна виділити 

такі складові: 

 мовленнєва, яка передбачає формування і розвиток мовленнєвих 

умінь і навичок; 

Це розвиток: 

- уміння будувати усні й письмові монологічні висловлювання; 

- брати участь у діалозі в процесі обговорення прочитаного твору; 

- уміння висловлювати свої думки, використовуючи для цього як 

мовні, так і позамовні та інтонаційні засоби виразності мовлення; 

- уміння ставити запитання; відповідати на запитання за змістом 

прочитаного твору; 

- переказувати твір; 

- образного мовлення; 

- уміння виразно читати. 
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 літературознавча, яка передбачає формування основ теоретико-

літературних знань і вмінь ними користуватися; 

Це практичне ознайомлення з літературознавчими поняттями; 

сприймання, аналіз літературного твору. 

 бібліотечно-бібліографічна – передбачає уміння учня працювати 

з книгою, періодичними виданнями як джерелами отримання інформації; 

наявність у молодших школярів певного кола читання; знання початкових 

бібліотечно-бібліографічних понять та вміння користуватися довідковою 

літературою; 

 літературно-творча – передбачає розвиток і реалізацію 

літературно-творчих умінь і здібностей учнів; 

 емоційно-ціннісна – передбачає розвиток емоційної і почуттєвої 

сфери учнів, уміння висловлювати оцінні судження щодо прочитаного. 

Зазначимо, що всі виокремленні складові читацької компетентності 

взаємопов’язані, а результатом їх взаємодії є сформованість читацької 

компетентності молодшого школяра, яка буде свідчити про: стійкість 

інтересу до читання; сформованість у нього знань про літературу як вид 

мистецтва і літературу як науку; сформованість основних умінь, необхідних 

для сприйняття, розуміння змісту творів різних жанрів і висловлення 

обґрунтованої оцінки твору; здатність застосовувати здобуті знання і вміння 

у власній літературній діяльності; розвиток творчих, власне, літературних 

здібностей; вироблення системи цінностей і емоційно-ціннісного ставлення 

до навколишнього світу, до інших людей і до самого себе. 

Рівень сформованості читацької компетентності свідчитиме про 

готовність випускника початкової школи до повноцінного сприйняття 

складніших за художньою формою і змістом літературних творів, засвоєння 

літературознавчих термінів в основній школі. 
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