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У Державних нормативних доку-
ментах (закон «Про освіту», концепція 
«Нової української школи», Держав-
ний стандарт початкової освіти) ви-
значено ключові компетентності 
(вільне володіння державною мовою; 
здатність спілкуватися рідною (у разі 
відмінності від державної) та інозем-
ними мовами, математична компе-
тентність, компетентності у галузі 
природничих наук, техніки і техноло-
гій інформаційно-кому ніка ційна ком-
петентність; уміння вчитися впродовж 
життя та ін.) та наскрізні вміння, які 
створюють основу для успішної само-
реалізації учня  – як особистості, гро-
мадянина і фахівця[1].

Сучасне інформаційне суспільство 
характеризується стрімким зростан-
ням обсягу та швидкоплинністю ін-
формації, що актуалізує проблему 

формування читацької компетентнос-
ті здобувачів початкової освіти. На 
жаль, у Державних нормативних до-
кументах читацької компетентності 
серед ключових не зазначено, проте 
вміння читати і розуміти прочитане 
визначено як наскрізне уміння для всіх 
ключових компетентностей.

Проблема читання завжди привер-
тала увагу науковців: П. Гальперін, 
О.  Никифорова, С. Рубінштейна, 
І.  Якиманська та ін. (психологічні ас-
пекти процесу навчання та читацької 
діяльності); О. Джежелей, В. Марти-
ненко,     В. Науменко, О. Савченко та 
ін. (педагогічні аспекти проблеми на-
вчання читання та уроків літературно-
го читання).

Згідно з новим Державним стан-
дартом початкової освіти, за яким на-
вчатимуться першокласники з 1 верес-
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ня 2018 року,  метою вивчення мовно-
літературної освітньої галузі є « фор-
мування комунікативної, читацької та 
інших ключових компетентностей…» 
[1].

З’ясуємо сутність цієї дефініції «чи-
тацька компетентність». Вітчизняні 
педагоги, психологи і методисти (О. 
Ісаєва, О. Куцевол, В. Мартиненко,    О. 
Савченко, Н. Чепелєва, О. Шкловська, 
Т. Яценко та інші) виокремлюють чи-
тацьку компетентність як інтегровану 
особистісну якість, що формується й 
розвивається у процесі шкільного лі-
тературного навчання, а також удоско-
налюється протягом життя.

А. Фасоля виокремлює читацьку 
міжпредметну та читацьку предметну 
компетентності. У контексті діяльніс-
ного підходу визначає її компоненти: 
когнітивний( знання), діяльнісний або 
практико-орієнтований(вміння, досвід 
діяльності), ціннісний (ставлення)
[8,с.8-9].

С. Сафарян читацьку компетенцію 
трактує як здатність учня до мобіліза-
ції та застосування комплексу специ-
фічних особистісних, когнітивних та 
естетико-комунікативних механізмів 
із метою організації та реалізації ефек-
тивної взаємодії з художнім твором 
[7,с.300].

Так, О. Ісаєва характеризує струк-
туру означеного поняття як синтез 
когнітивного і комунікативного 
складників[3]. Т.Яценко формування 
означеного поняття визначає як «здат-
ність до творчого читання і осмислен-
ня літературного твору на особистіс-
ному рівні; самостійне читання всього 

твору, а не його фрагментів; сформова-
ність власного кола читання; здатність 
вступати в діалог з епохою і культурою 
втілених у художніх творах, здатність 
до співпереживання з персонажами 
літературних творів; розуміння специ-
фіки мови художнього твору, вміння 
розрізняти стилі художніх текстів» [9, 
с.27].

Варто зазначити, що більшість ві-
тчизняних учених у своїх досліджен-
нях розглядали сутність читацької 
компетентності у контексті вивчення 
української і зарубіжної художньої лі-
тератури у старшій школі.

Проте для нашого дослідження 
важливими є зміст і структура читаць-
кої компетентності здобувачів почат-
кової освіти.

Російські дослідники Н. Сметанні-
кова Н.Колганова читацьку компе-
тентність розглядають як інтегративну 
особистісну якість, що характеризу-
ється розвитком мисленнєвих опера-
цій і механізмів читання, розвитком 
особистісних якостей школярів, їхньої 
емоційно-чуттєвої сфери та формуєть-
ся в освітньому процесі відповідно до 
завдань кожного навчального ступеня, 
здійснюється з допомогою багатьох 
умінь і стратегій читання та ін.

На думку Н.Колганової, читацька 
компетентність – особлива форма осо-
бистісного утворення, що відображає 
систему ключових компетентностей, 
здобутих дитиною у процесі вивчення 
курсу «літературне читання». Основу 
читацької компетентності складають 
пізнавальна, ціннісно-смислова і ко-
мунікативна компетенції[4, с.6-7].
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О Вашуленко читацьку компетент-
ність молодшого школяра розуміє як 
«володіння комплексом читацьких 
знань, умінь і навичок, ціннісних став-
лень учнів, які надають можливість 
учневі свідомо здійснювати пошук 
книг, відбір інформації для вирішення 
навчально-пізнавальних завдань і ви-
являються у процесі сформованості 
повноцінної навички читання, розу-
міння текстів різних жанрів, обізна-
ності з колом читання (доступного ді-
тям цього віку), сформованості осо-
бистісних ціннісних суджень щодо 
прочитаного». Читацька компетент-
ність, на її думку, інтегрує в собі такі 
компоненти: когнітивний (знання), ко-
мунікативний, ціннісний, діяльнісний 
особистісно-творчий[2, с.49].

Переконливим є визначення О. 
Савченко читацької компетентності як 
«результату взаємодії знань, умінь і 
навичок, читацького досвіду та цінніс-
них ставлень учнів, що виявляються в 
процесі формування повноцінної на-
вички читання» та її твердження, що 
«читацька компетентність поєднує чо-
тири характеристики читацької діяль-
ності – технічну, когнітивну, комуніка-
тивну й ціннісну» [6, с. 142].

Так, Мартиненко В.О. читацьку 
компетентність розглядає у контексті 
діяльнісного, особистісно зорієнтова-
ного підходів та визначає її як складне 
багатокомпонентне особистісне утво-
рення, «вона є базовою складовою ко-
мунікативної і пізнавальної компе-
тентностей і передбачає оволодіння 
учнями сукупністю знань, умінь, нави-
чок, ціннісних ставлень, які дають змо-

гу дитині відповідно до її вікових мож-
ливостей самостійно орієнтуватися в 
колі дитячого читання, самостійно 
працювати з різними видами письмо-
вих текстів  – їх читати, розуміти зна-
ходити в них потрібну інформацію, 
аналізувати, інтерпретувати, оцінюва-
ти, застосовувати її для вирішення 
навчально-пізнавальних завдань, у 
життєвому досвіді, у стандартних і 
нових ситуаціях».

У змісті читацької компетентності 
молодших школярів визначає такі 
взаємопов’язані компоненти: мотива-
ційний, когнітивний, операційно – ді-
яльнісний, рефлексивний [5,с.149].

Таким чином, попри різнотракту-
вань науковцями суті поняття «чи-
тацька компетентність», виділяються 
спільні чинники. Більшість вітчизня-
них і зарубіжних учених сутність по-
няття розглядають як складне багато-
компонентне утворення з позицій ді-
яльнісного й особистісно зорієнтова-
ного підходів; володіння учнями 
сукупністю знань, умінь, навичок, цін-
нісних ставлень, які дають змогу їм 
ефективно взаємодіяти з текстом, по-
вноцінно усвідомлювати літературні 
твори, їх інтерпретувати, оцінювати, 
здійснювати пошук у тексті потрібної 
інформації, проводити діалогову взає-
модію з текстом, тощо. Структурними 
компонентами читацької компетент-
ності дослідники виділяють когнітив-
ний, комунікативний, операційний /
діяльнісний компоненти, ціннісний.

Читацька компетентність це не 
лише власне навичка читання, але й 
уміння та навички, знання й цінності, 
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завдяки яким учень зможе здійснюва-
ти пошук у тексті потрібну інформа-
цію, аналізувати її, інтерпретувати, 
оцінювати та застосовувати її для ви-
рішення пізнавальних завдань.

Формування читацької компетент-
ності здобувачів початкової освіти – це 
складний, довготривалий, цілеспрямо-
ваний поетапний процес, який спря-
мований на забезпечення ефективного 
освітнього середовища, створення 
психолого-педагогічних умов з метою 
формування в учнів повноцінної нави-
чки читання, розвитку мотивації дітей 
до читання, залучення їх до читацької 
діяльності як засобу пізнання світу і 
самопізнання; формування здатності 
сприймати, аналізувати, інтерпретува-
ти, критично оцінювати письмові тек-
сти різних видів, працювати з інфор-
мацією в різних форматах, застосову-
вати її в навчально-пізнавальних, ко-
мунікативних ситуаціях, практичному 
досвіді.
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