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Невпинно зростаючий інформаційний прос-тір потребує значних суб’єктних зусиль для його засвоєння. Однією з основних ділянок цієї роботи є друкована інформація, що потребує кваліфікова-ного читача, для якого книга служить потужним джерелом пізнання. Актуалізована у контексті Нової української школи здатність навчатися впродовж життя невіддільна від набуття нових знань, умінь, уявлень, ціннісних орієнтацій, тобто всього того, що означає досягнення інтегрованого результату сучасної освіти – сформованості відпо-відних компетентностей. Спільним для цих ком-петентностей є насамперед уміння читати і розу-міти прочитане, визначене у концептуальних за-садах реформування середньої школи в Україні. О. Локшина стверджує, що вміння читати, як писа-ти й лічити, входить до переліку ключових компе-тентностей, розробленого Європейською комісі-єю під адмініструванням EURYDICE [2, 138].  Для вчителя-словесника проблема формуван-ня читацьких якостей учнів загострюється тим, 

що без читання немає вивчення літератури, як і не може бути педагогічного процесу взагалі. Адже читання – це специфічна форма мовного спілку-вання людей за посередництвом друкованих чи рукописних текстів, одна з основних суспільних форм опосередкованої інформації [3, 391]. У прос-торі шкільної літературної освіти власне читання як таке перетворюється на предметну компетен-цію учнів, не втрачаючи, однак, свого широкого застосування під час засвоєння різногалузевої інформації. Погоджуємося з Т. Яценко в тому, що ефективність читання визначається «…рівнем сформованості читацької компетентності як пріо-ритетного компонента загальноосвітньої підгото-вки школярів» [7, 250]. На важливості формуван-ня читацької (предметної) компетентності наго-лошують провідні українські вчені-методисти (А. Вітченко, О. Ісаєва, В. Уліщенко, А. Фасоля, Т. Яценко).  У дослідженні керуємося визначенням чита-цької компетентності, яке наводить Т. Яценко, 
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УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
У статті обґрунтовується інтегрований характер читацької компетентності, уточнюється і 

поглиблюється її поняття та особливості у процесі навчання української літератури. Проблематика 
статті актуалізується у контексті компетентнісної спрямованості Нової української школи (НУШ). 
Читацька компетентність пояснюється як інтегрований компонент навчальних досягнень учнів, сис-
тема знань і вмінь, ціннісних орієнтацій, уявлень і ставлень особистості, здатності її адекватно діяти 
у майбутній професійній сфері та різних життєвих ситуаціях. Рівень цієї компетентності визначає 
глибину прочитання твору та осягнення його змісту і значення, є показником розвитку особистості.  

Пропонується виокремити власне читацькі компетенції, пов’язані зі свідомим і виразним читання 
твору, когнітивні, від яких залежить інтелектуально-емоційна діяльність учнів над текстом, комуні-
кативні, що наповнюють читацьку роботу широкими суб’єктними зв’язками, та ціннісні, пов’язані з 
осягненням впливу прочитаного на характер читача. Висвітлюється шлях формування читацької ком-
петентності в процесі роботи над текстом літературного твору: а) швидке і виразне, свідоме читан-
ня твору, його перечитування та переказування; б) аналіз та характеристика образних складників 
твору в їхній взаємодії; в) виведення образних та поняттєвих узагальнень із прочитаного. Читацька 
компетентність уявляється як поняття, кожен складник якого стосується відповідних етапів роботи 
учнів над художнім твором. Розкриваються синонімічні зв’язки понять читацької, предметної та літе-
ратурної компетентностей, що узгоджується з рисами компетентного читача, визначеними в оновле-
ній шкільній навчальній програмі з літератури (2017 р.).  

Важливими умовами формування компетентного читача визнається неперервний розвиток у ньо-
го інтересу до літератури, зацікавлене читання художніх творів, науково обґрунтований літератур-
ний аналіз та усвідомлення особистісного значення прочитаного твору. Стверджується системно-
структурний підхід до формування читацької компетентності учнів, який передбачає цілеспрямоване 
застосування системи навчальних дій учителя не лише за змістом конкретного твору, а й за способами 
читацької діяльності над його текстом. 

Ключові  слова :  читацька компетентність, складові читацької компетентності, риси компете-
нтного читача, формування компетентностей, структурування розумових дій.  
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стверджуючи, що це «…інтегрований компонент навчальних досягнень учнів, перелік основних усвідомлених учнями знань, умінь і навичок, пе-редбачених конкретною літературною темою та шкільним курсом літератури загалом, система ціннісно-світоглядних орієнтацій, сформованих на матеріалі програмових художніх творів, а та-кож здатність до цільового осмисленого застосу-вання комплексу знань із літератури, набутих умінь і способів діяльності в майбутній професій-ній сфері та різних життєвих ситуаціях» [7, 259].  Оскільки на успішність навчання впливає багато факторів (за І. Підласим), то важливо ви-значити із них насамперед ті, що тісно пов’язані з проблемою підвищення рівня читацької компете-нтності. Йдеться не лише про швидкість і свідо-мість читання, переказ прочитаного, а й розріз-нення у тексті образних засобів мови, декодуван-ня художніх картин, проникнення у взаємозв’язки між ними, аргументовану інтерпретацію змісту і засвоєння значення літературного твору тощо. Зважаючи на багатокомпонентність читацької компетентності, її формування пов’язуємо з усім комплексом учнівських дій над текстом літера-турного твору. У контексті його вивчення актуалі-зуються не лише емоційно-чуттєві враження шко-лярів, а й визначається розумовий рівень худож-нього сприйняття (за О. Никифоровою). Відбува-ється це завдяки виконанню учнями пізнаваль-них завдань, особливо літературних задач, розв’я-зання яких має інтелектуальний характер і справ-ляє морально-естетичний вплив на суб’єкта ді-яльності. Тому ця формувальна робота охоплює всі етапи вивчення художнього твору, разом із відповідними відомостями літературознавчого характеру, в тому числі й біографічними, в широ-кому колі суміжних знань. Говорячи про «формування інтелігентного читача» В. Шуляр, наприклад, розкриває читацькі дії за чотирма рів-нями, кожен із яких супроводжує читача в його сходженні від емоційно-відтворювальної роботи до творчої діяльності [6, 140-141]. Допомогу в цій роботі вчителю й учням складе Орієнтовний пе-релік очікуваних результатів навчальної діяльно-сті учнів, що сприяє структуруванню читацьких дій у контексті предметних (і ключових) компете-нтностей, поданий в згадуваній навчальній про-грамі до кожного класу. Засадничим у розумінні поняття читацької компетентності є судження О. Савченко про те, що ця компетентніть охоплює чотири складові чита-цької діяльності: технічну, когнітивну, комуніка-тивну і ціннісну [4, 142], характеристики яких дають змогу структурувати читацькі якості й ви-будовувати відповідні формувальні дії як учите-ля, так і учнів. У цьому зв’язку компетентнісна 

спрямованість навчання літератури дає змогу значно розширити уявлення про читацьку компе-тентність як літературну. Адже це поняття стосу-ється не лише техніки читання, а й пізнавальної роботи над текстом, що передбачає найширші зв’язки між автором і героями твору, учнями, вчи-телем, великим колом письменників, критиків і читачів тощо, здійснює вплив на літературний розвиток школярів та формування їх особистісних якостей. Тобто, можна виокремити власне читаць-кі компетенції, пов’язані зі свідомим і виразним читання твору, когнітивні, від яких залежить інте-лектуально-емоційна діяльність учнів над текс-том, комунікативні, що наповнюють читацьку ро-боту широкими суб’єктними зв’язками, та ціннісні, пов’язані з осягненням впливу прочитаного на характер читача. Компетенції виступають при цьо-му характеристиками тих якостей, якими мають оволодіти компетентні суб’єкти діяльності. Визначальними у процесі формування читаць-кої компетентності є настанови й приписи на-вчальних програм. У Пояснювальній записці до оновленої програми з української літератури для  5-9 класів, що базується на вимогах Державного стандарту базової і повної загальної середньої осві-ти (постанова Кабінету Міністрів від 23.11.2011 р.  № 1392) і затверджена Наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804, підкреслюється, що вона  «…спрямована на утвердження серед школярів культури читання» як соціокультурної практики, дієвого засобу набуття різнобічного життєвого досвіду й естетичного задоволення. Укладачі про-грами стверджують також, що стосовно українсь-кої літератури предметною компетентністю буде 
літературна, і читач, який володіє здатністю пра-цювати з текстами, вважається компетентним. Отже, синонімічними у шкільному просторі літе-ратурної освіти вважаємо поняття: читацька, 
предметна, літературна компетентності, а на-вчання літератури в школі є основним процесом, результатом якого має бути сформована читацька компетентність. Відповідно до цих понять визна-чено й риси, притаманні компетентному читачеві: «… стійкий інтерес до читання, здатність уявляти й переживати прочитане, критично й рефлексій-но мислити, інтерпретувати прочитане, знаходи-ти авторські і творити власні смисли, відчувати естетичну насолоду від художнього слова, відкри-вати національні й загальнолюдські цінності, жи-ти й творчо діяти в умовах глобалізаційних змін та полікультурного суспільства, цінувати надбан-ня національної культури й поважати здобутки інших народів» (із Пояснювальної записки…), за-проектовані в завданнях навчання літератури в середній школі та шляхах поглиблення його ком-петентнісної спрямованості.  
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Окреслений в оновленій навчальній програмі з української літератури для 5-9 класів компетен-тнісний потенціал налаштовує на структурування змісту і форм відповідної читацької діяльності учнів. Наприклад, під час вивчення у 5-у класі каз-ки І. Франка «Фарбований Лис» передбачено фор-мування в учнів таких предметних компетентнос-тей: знання про дитинство письменника та особ-ливості літературної казки, знання змісту цього твору, вміння вдумливо його читати й переказу-вати прочитане, аналізувати поведінку Лиса, роз-різняти у тексті головних та другорядних персо-нажів. Структура цих предметних компетентнос-тей зумовлює відповідну систему завдань і запи-тань до учнів, що забезпечує гарантовану відтво-рюваність потрібних у цій навчальні ситуації знань, умінь, уявлень і ціннісних ставлень, сло-вом, усього того, що входить до поняття компете-нтності як інтегрованої якості особистості. На-приклад, ця робота може пройти за таким алго-ритмом:  1. Що вам запам’яталося із розповіді про дитинс-тво письменника? 2. Які казки Івана Франка ви читали? Чи сподоба-лися вони вам? 3. Чи зацікавила (сподобалася) вас казка «Фарбований Лис»? 4. Хто з дійових осіб вам найбільше запам’ятав-ся? Чим саме? 5. Яким ви уявляєте Лиса? Опишіть його зовніш-ність. 6. Чим хвалився Лис? Розкажіть (зачитайте ури-вок) про його невдале полювання. 7. Завдяки чому Лису вдалося врятуватися?  8. Як він повівся після полювання?  9. Які почуття викликає у вас Лис? Що засуджу-ється (висміюється) у казці? 10. Назвіть ознаки казки у цьому творі та пояс-ніть, чому вона літературна. Визначте в ній головного персонажа та поясніть свій вибір. Звичайно, до цієї системи завдань і запитань на уроці додаватимуться навідні запитання, пропо-нуватимуться орієнтовні основи діяльності, прак-тикуватиметься перечитування й переказ уривків із твору, однак чітко простежується зв’язок учнів-ських дій із запрограмованими предметними ком-петентностями, що їх слід формувати в п’ятиклас-ників. Ця система складена не мимовільно, а з ура-хуванням стадій художнього сприймання (за О. Никифоровою), що надає учнівській діяльності емоційно-розумового характеру, яким і має відзна-чатися аналітико-синтетична робота школярів над текстом літературного твору. Таким чином реалі-зуються когнітивна, комунікативна й ціннісна складові читацької компетентності п’ятикласників.  У наступних класах цей процес відбувається по висхідній, у міру зростаючої складності компе-

тентнісних характеристик і, відповідно, читаць-ких дій. У кожному разі читання твору сприйма-ється не лише як безпосереднє прочитання текс-ту, а набагато глибше – виявляється змістовною емоційно-інтелектуальною діяльністю учнівської особистості, яка поступово з досвідом читацької діяльності набирає необхідної компетентності.  Важливою умовою формування компетентно-го читача є неперервний розвиток у нього інте-ресу до літератури, читання художніх творів, заці-кавлений літературний аналіз та усвідомлення особистісного значення прочитаного твору. Щоб досягти цього, вчителю треба насамперед з’ясува-ти читацькі інтереси й можливості учнів певного класу. Оскільки читання творів багатофункціона-льне, то слід визначити учнів, які вбачають у ньо-му різний для себе сенс: чекають від прочитаного розваги чи задоволення, інформації та практич-ного зиску, пізнання, особистісного зростання, задоволення власних амбіцій тощо. Однак якими б різними не були читацькі запити, усіх їх об’єд-нує питання: «А для чого це мені потрібно?». Саме вчитель має подбати про те, щоб умотивувати читацьку діяльність учнів.  У багатьох учнів усе ж таки є книги «для ду-ші», які хочеться перечитувати, відкриваючи в них нові, не помічені раніше сенси. Як правило, дітей приваблює у творах можливість «побачити» себе, пригадати подібну життєву ситуацію й зіста-вити власну поведінку з діями персонажа. Саме пізнаваність зображеного письменником спону-кає читача «по-своєму» сприймати художні карти-ни, перейматися почуттями дійових осіб, запита-ти себе: «А як би я вчинив на місце літературного героя?», сказати самому собі: «Я так само діяв, ко-ли потрапив у таку ж історію!» або навпаки. У ко-жному разі такі учні відчуватимуть особистісну причетність до художніх подій, наближатимуться таким чином до засвоєння авторського виховного ідеалу. Поступово урок літератури набирає люди-нознавчого характеру, викликаючи в учнів все зростаючий інтерес до екзистенційного змісту літературного твору.  Оскільки зміст і значення художнього твору розкриваються в його образній формі, учнів треба переконувати в тому, що кожен художній образ, кожна його деталь є частиною їх зовнішньої фор-ми, явленої читачеві, й водночас дає змогу розк-рити його сутність, допомагаючи схарактеризува-ти образне явище. Цю роботу треба виконувати з перших слів і дій на уроці літератури. Наприклад, дієвим зачином для читацької емоційно-розумової роботи служить назва уроку, саме його назва, а не звичне оголошення теми, що зазвичай складається з назви твору та його автора. Замість нейтрального за своїм емоційно-пізнавальним 
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потенціалом формулювання теми: «В. Королів-Старий. «Хуха-моховинка» доцільніше використа-ти інший вислів: «Добро і зло у казці В. Короліва-Старого «Хуха-моховинка», що надає читацькій діяльності п’ятикласників відповідної літератур-ної й світоглядної спрямованості, налаштовує на розв’язання під час обговорення прочитаного не лише розумових, а й моральних суперечностей, що в основі сформульованої в темі уроку літера-турної задачі. Тим більше, що трактування з учня-ми проблеми добра і зла є наскрізною темою роз-мови з учнями впродовж усього шкільного курсу української літератури, визначеною в навчальних програмах з української літератури в кожному класі, наприклад: 5-й клас – Г. Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії»; 6 клас – В. Винниченко. «Федько-халамидник»; 7 клас – М. Павленко. «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських» і т. д.  До слова, саме протистояння добра і зла є ос-новною рушійною силою духовного становлення особистості, а здатність утверджувати добро слу-жить критерієм людяності кожного. Оскільки ду-ховність трактується нині як літературознавча категорія (А. Козлов), то саме літературна освіта покликана бути її потужним провідником. Чита-цька діяльність у тісній взаємодії думки і почуття постає в такому разі вагомим чинником духовно-

го розвитку школярів. Важливим засобом і фор-мою цієї діяльності на уроках літератури служить зацікавлене спілкування вчителя й учнів на пред-мет прочитаного твору та з приводу його змісту і значення в житті людини. Не «пояснення нового матеріалу» чи «образу літературного героя», а дискусія стосовно цінностей, проголошуваних автором і персонажами твору, всім його ідейно-художнім потенціалом. Отже, читацька компетентність, що форму-ється у шкільному курсі літератури, є предмет-ною, тобто пов’язаною з усіма діями учнів, спря-мованими на прочитання й аналіз твору, інтерп-ретацію його ідейно-художнього змісту і мораль-но-естетичного значення. Проблематика розвит-ку читацької компетентності таким чином охоп-лює її основні складові, які можна погрупувати за класичною схемою читацьких дій (читання – ана-ліз – синтез): 
– швидке і виразне, свідоме читання твору, його перечитування та переказування; 
– аналіз та характеристика образних склад-ників твору в їхній взаємодії; 
– виведення образних та поняттєвих уза-гальнень із прочитаного. Реалізація у навчанні літератури систем розу-мових дій, відповідних кожному рівню учнівської роботи над твором, має сприяти формуванню в них відповідних читацьких компетентостей. 
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Анатолий Ситченко. К понятию и структуре формирования компетентного читателя в 

школьном курсе украинской литературы 
В статье обосновывается интегрированный характер читательской компетентности, уточняется 

и углубляется ее понятие и особенности в контексте обучения украинской литературы. Раскрываются 
синонимические связи понятий читательской, предметной и литературной компетентностей, что  
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Анатолій СИТЧЕНКО До поняття і структури формування компетентного читача у шкільному курсі української літератури 
согласовывается з чертами компетентного читателя, определенными в школьной учебной программе 
по литературе. Читательская компетентность представляется как сложное понятие, каждая со-
ставная часть которого касается соответствующих этапов работы учащихся над художественным 
произведением. Утверждается системно-структурный подход к формированию читательской компе-
тентности учащихся, который предусматривает целенаправленное применение систем учебных дей-
ствий не только по содержанию конкретного произведения, но и с учетом способов читательской дея-
тельности над его текстом. Раскрываются педагогические условия формирования читательской ком-
петентности, приводятся соответствующие примеры. 

Ключевые слова: читательская компетентность, составные читательской компетентности, 
черты компетентного читателя, формирование компетентностей, структурирование умственных 
действий. 

 
Anatolii Sytchenko. To the concept and structure of a competent reader formation in a school 

course of ukrainian literature 
The article substantiates the integrated character of reading competence, clarifies and deepens its concepts 

and features in the process of teaching Ukrainian literature. The issue of the article is actualized in the context of 
the competence orientation of the New Ukrainian School (NUS). Reader's competence is explained as an inte-
grated component of students' academic achievement, a system of knowledge and skills, values, perceptions and 
attitudes of the individual, the ability to adequately act in the future professional field and different life situations. 
The level of this competence determines the depth of reading the work and understanding its content and mean-
ing, is an indicator of personality development. 

It is proposed to distinguish the reader's competences related to conscious and expressive reading of the 
work, the cognitive, which depend on the intellectual and emotional activity of students over the text, communica-
tive, filling the reader's work with broad subject connections, and value related to comprehension of the influence 
of what have been read on the character of the reader. The way of forming reading competence in the process of 
working on the text of a literary work is highlighted: a) fast and expressive, conscious reading of the work, its re-
reading and retelling; b) analysis and characterization of the figurative components of the work in their interac-
tion; c) deducing figurative and conceptual generalizations from what have been read. Reader's competence is 
presented as a concept, each component of which relates to the appropriate stages of students' work on a work of 
art. Synonymic connections between the concepts of reading, subject and literary competence are revealed, which 
is in line with the features of the competent reader as defined in the renewed school curriculum for literature 
(2017). 

Important conditions for the formation of a competent reader are the continuous development of his interest 
in literature, interested reading of works of fiction, scientifically grounded literary analysis and awareness of the 
personal meaning of the work that have been read. The system-structural approach to the formation of pupils' 
reading competence which provides the purposeful application of the system of teacher's educational actions not 
only in the content of a particular work, but also in the ways of reading activity over its text is approved. 

Keywords :  reading competence, components of reading competence, the features of a competent reader, 
formation of competences, structuring of mental actions. 


