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формУВання і розВиток читацької 
компетентності школяріВ

Читання як освітня проблема
підтримка читання — це стратегічно важливий елемент культури, 

інструмент підвищення інтелектуального потенціалу нації, творчого роз-
витку особистостей та соціальної активності українського суспільства.

сучасний навчально-виховний процес спрямований на виховання 
учня — суб’єкта культури і власної життєтворчості. школа, учитель, 
класний керівник мають забезпечити духовний розвиток і саморозвиток 
особистості, навчити вихованців мистецтва творити себе і своє життя.

велику роль у цьому процесі відіграє книга. тому пропаганда чи-
тання, виховання інформаційно-бібліографічної та читацької культури, 
формування вміння користуватися бібліотекою, її послугами, книгою, до-
відковим апаратом, розвиток пізнавальних інтересів — пріоритетні на-
прямки спільної діяльності педагогів, бібліотеки, батьків.

Читання — це дуже важкий процес, який вимагає уваги, напруження,  � фізичних та розумових сил. Розрахунки і дослідження свідчать, що при 
читанні 1 години на день дитина протягом шкільного життя прочитає 
від 150–170 книжок обсягом 300 сторінок. на кожний рік приходиться 
від 13 до 14 книг. ці дані мають не тільки пізнавальне, а й практичне 
значення; вони допомагають визначити обсяг позакласного читання 
й програмної літератури для учнів кожного класу.

сьогодні світ комунікаційної техніки володіє великими можливос-
тями, що інколи не укладаються в розумінні людини. більшість людей 
відчувають себе не готовими впевнено користуватися новими інформа-
ційними системами, які передбачають високий рівень розумових здібнос-
тей, організовану свідомість.

важливі кроки на шляху придбання необхідних якостей — це роз-
виток мовних можливостей, навичок читання. ми зараз можемо ствер-
джувати, що суспільство, яке читає, є суспільством, що мислить. для 
розвитку таких здібностей, як уміння бачити, говорити і читати, здій-
снюють чутливі фази «вікна розвитку». поки ці «вікна» відчинені, від-
повідним чином здібності можуть розвиватися. для мовного розвитку 
«вікна» зачиняються приблизно в 10 років, для розвитку здібностей до 
читання — у 13–14 років.

мовна здібність до абстрагування й уявлення, фантазія, творчі мож- � ливості, здібність приймати рішення та навчатися — все це пов’язано 
з біофізичними процесами.

І зараз, коли реформування загальної середньої освіти відповідно 
до закону україни «про загальну середню освіту» передбачає реалізацію 
принципів гуманізації освіти, його демократизацію й методичну пере-
орієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня, формуван-
ня його основних компетентностей, ми повинні доводити до свідомості 
як дітей, так і батьків думку, що читання та письмо залишуться осно-
вопокладаючими інструментами культури у світі різноманітних засобів 
масової інформації.

Читання як джерело 
духовного збагачення 
не зводиться до вміння 
читати: з цього вміння 
воно тільки починається...

в. о. сухомлинський
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відомо, що кожен вид діяльності людини в су-
часних умовах неможливий без постійного добуван-
ня інформації, а це завжди пов’язане з пошуком, 
потребою глибокого знання спеціальних джерел. 
гострою проблемою спільної діяльності класно-
го керівника, учителя початкових класів і шкіль-
ного бібліотекаря є популяризація бібліотечно-
бібліографічних знань.

навчити вміння читати самостійно осмисле- � но — одне з пріоритетних завдань педагогів 
і бібліотекарів, його вирішенню сприяє їх май-
стерність залучати дітей до книги, оволодівати 
мистецтвом літературного читання, закріплю-
вати читацькі навички, розширювати діапазон 
читацької компетентності. цьому сприяють лі-
тературні ігри, вікторини, казки-естафети, іс-
торичні марафони, музичні ринги, брейн-ринги 
та інші форми, які дають змогу залучати учнів 
до активної творчо-відтворюючої діяльності.

на бібліотечно-бібліографічних заняттях розши-
рюються знання учнів про книгу, формуються нави-
чки роботи з різними видами друкованих джерел, 
самостійної роботи з книгою, вони вчаться корис-
туватися бібліотечними інформаційними службами.

бібліотечно-бібліографічні заняття проводять 
класні керівники, учителі-предметники, учителі по-
чаткових класів, бібліотекарі. у ході занять педагог 
створює умови, які стимулюють читацьку актив-
ність учнів, постійно підказує шляхи її застосуван-
ня. в основі методики цих занять лежить організо-
ване спілкування кожного учня з книгою.

глибока начитаність, літературна ерудиція зна-
чною мірою визначають особистість учня, його сві-
тогляд, коло інтересів, уміння сприймати прекрасне 
в мистецтві й у житті.

від учителя і шкільного бібліотекаря залежить, 
чи перетвориться читання книг у їх стійку звичку. 
залучення учнів до читання книг здійснюється як 
у навчальній, так і в позакласній їхній діяльності, 
на спеціально організованих заняттях. адже в по-
чаткових класах учень має оволодіти читацькими 
навичками й уміннями, способами роботи з худож-
ньою літературою, орієнтуватися у світі дитячих 
книжок, періодиці, довідковій літературі, бути гото-
вим до навчання в середній ланці школи на основі 
розвиненого в нього інтересу до читання книжки.

особливо складно формувати в учнів уміння 
працювати з підручником, довідковою та енцикло-
педичною літературою, а також словниками. над 
вирішенням цієї проблеми працюють і вчителі-
предметними, і бібліотекарі, і класний керівник. 
спілкування з книгою допомагає учневі оволодіти 
певною сумою знань, засвоїти досвід попередніх по-

колінь, залучає до культурних надбань та цінностей 
українського народу, його звичаїв, традицій.

діапазон пізнання книги учнями-
старшокласниками значно розширюється: їх на-
вчають систематичної праці з книгою, уміння чітко 
формувати читацький запит, вільно орієнтуватися 
в різноманітних джерелах інформації. з цією метою 
проводяться літературні «кругозори», пізнавальні 
ігри «лото-ерудит», «Інтелектуальне казино», «твоя 
гра», олімпіади літературних ерудитів, прес-діалоги, 
презентації та прем’єри книг.

шкільному бібліотекарю важливо якнайповні-
ше забезпечити потреби школяра в літературі, яка 
б задовольняла його пізнавальні інтереси, але ого-
лошені в навчальних закладах акції «подаруй біблі-
отеці книгу!» поки що не принесли втішних резуль-
татів. проблема комплектування фонду шкільної 
бібліотеки необхідною пізнавальною літературою 
залишається прерогативою держави.

Інтерес дитини до читання значною мірою за-
лежить від ставлення до книги в сім’ї. з метою 
виховання інтересу до читання в сім’ї необхідно 
проводити різні виховні заходи разом з батьками: 
«тато, мама, я — читаюча сім’я», години спілку-
вання «моя улюблена домашня бібліотека», квк 
учнів з батьками «найрозумніший», — надавати 
рекомендації для батьків, за допомогою яких ці-
леспрямовано здійснювати керівництво читанням 
у сім’ї, наприклад повідомлювати, що повинно бути 
в домашній бібліотеці.

процес керівництва читанням складається із 
взаємопов’язаних і взаємообґрунтованих частин — 
планування, організації, контролю й регулювання. 
треба домагатися не читання заради читання, а чи-
тання як самостійної діяльності дитини у світі кни-
жок, з якою починається її освіта, самовиховання, 
формування високих художніх смаків, гармонійний 
розвиток особистості.

модель випускника школи щодо
формування Читацької компетентності

велику роль у забезпеченні духовного роз-
витку й саморозвитку особистості відіграє книга. 
тому пропаганда читання, виховання бібліотечно-
бібліографічної та інформаційної культури, фор-
мування вміння користуватися бібліотекою, її по-
слугами, книгою, довідковим апаратом, розвиток 
творчої думки, пізнавальних інтересів — пріори-
тетні напрямки спільної діяльності педагогів і бі-
бліотекарів.

усю роботу з пропаганди книги та її читання  � необхідно вести систематично й паралельно за 
трьома напрямками: техніка читання + культу-
ра читання + інтерес до читання.
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Техніка читання:
тема; формується на уроках 

читання за допомогою 
спеціальних вправ

виразність;
правильність;
свідомість

Культура читання:
інтегровані уроки; формується на уроках 

та в позаурочний часвикористовувати елементи бібліографії;
використовувати довідкову й художню 
літературу, періодичну пресу;

Читацькі інтереси:
створити читацький актив; розвиваються на уроках 

позакласного читання, 
за рахунок самостійної 
позакласної читацької 
діяльності учнів та на 
бібліотечних уроках

організувати книжкову лікарню;
організувати консультпункти;
створити класну бібліотеку чи карто-
теку книг;
відвідувати бібліотеку;
проводити виховні заходи на базі 
бібліотеки;
розвивати самостійну літературну ді-
яльність

управлінські дії щодо формування 
Читацької компетентності

процес формування читацьких умінь потребує 
цілісної системи управлінських дій на всіх рівнях.

Директор школи:
здійснює управління процесом забезпечення  8
навчальною літературою та контроль за її ви-
користанням на уроках і в позакласний час;
спрямовує діяльність педколективу, бібліотеки та  8
батьків на формування в учнів читацької культури;
планує та розглядає цю проблему на педаго- 8
гічних нарадах;
фінансує комплектування бібліотеки; 8
здійснює контроль за аналізом читання (1 раз  8
на рік);
координує роботу заступників директора. 8
Заступник директора з навчально-виховної ро-

боти здійснює контроль:
 за використанням науково-популярної літера- 8
тури педагогами на уроках, за вмінням учнів 
користуватися нею;
 за аналізом читання (2 рази на рік); 8
 за проведенням бібліотечних уроків; 8
 за роботою педагогів та бібліотеки щодо фор- 8
мування читацьких інтересів у дітей на уроках 
та в позакласний час;
 за розробкою тематики бесід для учнів і бать- 8
ків, спрямованих на формування читацької 
компетентності;
 за використанням літератури з позакласного  8
читання.

Заступник директора з виховної роботи:
 здійснює контроль щодо популяризації літера- 8
тури в позакласній роботі;
 здійснює контроль та організацію роботи з учи- 8
телями, бібліотекарем з керівництва читанням;
 здійснює контроль за проведенням масових за- 8
ходів, гуртків, клубів за інтересами щодо роз-
витку читацької компетентності.
Учителі:
 навчають учнів уміння працювати з довідковою  8
літературою, словниками, енциклопедіями;
 проводять інформаційно-бібліографічні уроки; 8
 здійснюють контроль за читанням програмної,  8
позакласної літератури та періодичних видань;
 здійснюють керівництво з проведення масових  8
заходів щодо розвитку читацьких здібностей 
у дітей разом з батьками та бібліотекарем.
Класний керівник, класовод:
 здійснює контроль за читанням дітей (1 раз на  8
2 місяці);
 формує читацький інтерес засобами книги ра- 8
зом з батьками;
 здійснює керівництво з проведення масових  8
заходів щодо формування інформаційної та 
читацької культури в дітей разом з батьками 
та бібліотекарем;
 надає допомогу батькам з питань сімейного  8
читання разом з бібліотекарем.
Бібліотекар:
 надає учням рекомендації щодо можливостей по- 8
кращення якості навчання через звернення до різно-
манітних джерел інформації, включаючи комп’ютер, 
аудіовізуальні засоби, періодичну літературу;
 забезпечує учнів навчальною та науково- 8
популярною літературою;
 проводить бібліотечно-бібліографічні уроки; 8
 навчає учнів уміння працювати з каталогами,  8
довідниками, енциклопедіями, словниками;
 здійснює керівництво та контроль за читанням  8
дітей (1 раз на місяць);
 вивчає читацькі запити дітей; 8
 координує роботу щодо формування читацько- 8
го інтересу в дітей разом з учителями;
 популяризує нову літературу; 8
 є керівником роботи з індивідуального та гру- 8
пового читання учнів;
 спрямовує діяльність наради бібліотечного ак- 8
тиву.
Батьки:
 здійснюють керівництво і контроль за читан- 8
ням дітей;
 надають допомогу в проведенні позакласних  8
заходів та комплектуванні навчального фонду.




