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ЧИТАЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ.
А ПІДМУРІВОК ЦІЄЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗАКЛАДАЄ
ПОЧАТКОВА ШКОЛА

Сформована на високому рівні
читацька компетентність – це
критична вимога сьогодення – часу,
коли обсяги й різноманіття інформації
суттєво збільшуються порівняно з
попередніми десятиліттями внаслідок
інформаційного вибуху, зокрема
спричиненого цифровізацією
життя й активними глобалізаційними
процесами.

Читацька компетентність – здатність особи широко
розуміти текст як частину повсякденного життя й
навчальної діяльності, шукати нову інформацію,
відтворювати та використовувати її, інтерпретувати зміст
і формулювати умовиводи, осмислювати й оцінювати
зміст і форму тексту тощо.

БАЗОВИЙ РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ЧИТАЦЬКОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Працюючи з художнім текстом,
випускник початкової школи демонструє
здатність знаходити явно, безпосередньо
наведену інформацію про місце, час, дії й
почуття героїв, основні події, робити
прості висновки про зв’язок між подіями,
причину й мету дій героїв, узагальнювати
інформацію з тексту для визначення його
теми, оцінювати вчинки, поведінку героїв,
правдоподібність подій, якщо текст на
знайому нескладну тематику.

За роботи з інформаційним текстом,
випускник початкової школи здатний
знаходити фактичну, конкретну інформацію,
наведену в різних форматах, зокрема на
картах, у таблицях, основні важливі деталі в
описах об’єктів, у переліках, робити прості
висновки про причиново-наслідкові зв’язки,
послідовність дій, визначати основні риси
подібності й відмінності предметів, оцінювати
корисність, достовірність інформації, якщо
тематика тексту добре знайома.

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ЧИТАЦЬКОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИПУСКНИКІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Читаючи художній текст, випускник початкової школи
засвідчує здатність орієнтуватися в усьому тексті,
знаходячи інформацію про значущі дії, вчинки, почуття,
ознаки героїв, робити висновки про причиново-наслідкові
зв’язки, мотив, мету дій і вчинків героїв, інтерпретувати
причину змін поглядів, почуттів героїв, розвиток почуттів
героїв упродовж тексту, визначати тему, основну думку
тексту, пов’язуючи їх із заголовком, фрагментами з
тексту, аналізувати окремі специфічні риси мови героїв,
оцінювати достовірність зображеного, наводячи докази з
тексту, виявляти засоби вираження авторського
ставлення до героїв, зчитує підтекстові смисли.

Працюючи з інформаційним текстом,
випускник початкової школи спроможний
виокремлювати як із суцільного тексту, так
і з інших форматів (таблиць, схем, рисунків,
переліків) значущу інформацію, важливі
деталі, з опорою на текст робити висновки
про логічність пояснення, обґрунтування,
причиново-наслідкові зв’язки, пов’язувати
інформацію, надану в різних форматах,
оцінювати обґрунтованість висновків,
функційність частин тексту, графічних
елементів, доцільність певних мовних
засобів, використаних автором, їх ефект.

ДОСЯГНЕННЯ ВИПУСКНИКАМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
2021 РОКУ ВИЗНАЧЕНИХ ПОРОГІВ ЧИТАЦЬКОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ

Високий поріг подолали 14,9%
випускників початкової
школи, середній – 49,6%,
а базовий – 83,1%.
Отже, 16,9% учнів, які завершили
курс початкової школи у 2021 році,
перебувають на передбазовому
рівні сформованості читацької
компетентності (результати таких
учнів за шкалою 100–300 балів не
вищі за 170). Тобто ці учні мають
значні труднощі в читацькій роботі
навіть із простими текстами.

ЗМІНИ В ДОСЯГНЕННЯХ ВИПУСКНИКАМИ ПОЧАТКОВОЇ
ШКОЛИ ВИЗНАЧЕНИХ ПОРОГІВ ЧИТАЦЬКОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МІЖ 2021 ТА 2018 РОКАМИ

Середній бал із читання випускників 2021
року (198,7) істотно нижчий, ніж середній
бал випусників 2018 року (202,6).
Частка 4-класників, які продемонстрували
високий рівень читацької компетентності,
знизилася у 2021 році на 2,6% порівняно з
2018 роком (із 17,5% до 14,9%).
Натомість частка випускників початкової
школи, які не подолали базовий поріг
читацької компетентності, збільшилася за
три роки із 13,2% до 16,9%, тобто на 3,7%.

ЗМІНИ В ДОСЯГНЕННЯХ ВИПУСКНИКАМИ ПОЧАТКОВОЇ
ШКОЛИ 2021 ТА 2018 РОКІВ ВИЗНАЧЕНИХ ПОРОГІВ
ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В РОЗРІЗІ СТАТІ

Середній бал, отриманий
у 2021 році на тестуванні із читання
хлопчиками, порівняно із середнім
балом, який отримали їхні ровесники
у 2018 році, істотно не змінився.
Водночас результати дівчаток
істотно погіршилися із 207,5 до 202,2,
тобто на 5,3 бала.

ЗМІНИ В ДОСЯГНЕННЯХ ВИПУСКНИКАМИ ПОЧАТКОВОЇ
ШКОЛИ 2021 ТА 2018 РОКІВ ВИЗНАЧЕНИХ ПОРОГІВ
ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В РОЗРІЗІ ТИПІВ ЗАКЛАДІВ
ОСВІТИ
Середні бали із читання 4-класників, які
здобували у 2021 році початкову освіту
в гімназіях і ліцеях та у спеціалізованих
школах, порівняно із середніми балами
аналогічних категорій здобувачів у 2018
році, істотно не змінилися.
Натомість результат учнів, які
відвідували звичайні школи, істотно
зменшився за трирічний період – із 200,6
у 2018 році до 194,7 у 2021 році, тобто
на 4,6 бала.

ЗМІНИ В ДОСЯГНЕННЯХ ВИПУСКНИКАМИ ПОЧАТКОВОЇ
ШКОЛИ 2021 ТА 2018 РОКІВ ВИЗНАЧЕНИХ ПОРОГІВ
ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В РОЗРІЗІ ТИПІВ
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Середні бали, отримані випускниками
початкової школи на тестуванні із
читання у 2018 та 2021 роках, істотно
не відрізняються в розрізі типів
населених пунктів.

ЩО ВПЛИВАЄ НА УСПІШНІСТЬ УЧНІВ ЯК ЧИТАЧІВ

СТАТЬ
ТИП ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
ТИП НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

Успішність учнів початкової школи із читання – це результат дії
чинників різної природи, причому визначити те, який із них є
найбільш чи найменш впливовим, інколи доволі складно, а тому
не завжди доцільно робити категоричні висновки щодо цього.

ЗАЛЕЖНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ІЗ ЧИТАННЯ ВІД СТАТІ УЧНІВ

Розподіли балів хлопчиків і дівчаток

Дівчатка демонструють більш
високий рівень читацької
компетентності, ніж хлопчики:
середні бали, отримані
хлопчиками (195,2)
і дівчатками (202,3), істотно
відрізняються.

ДОСЯГНЕННЯ ВИПУСКНИКАМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
2021 РОКУ ВИЗНАЧЕНИХ ПОРОГІВ ЧИТАЦЬКОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ В РОЗРІЗІ СТАТІ

Високий рівень читацької компетентності
у 2021 році мали 16,9% дівчаток і лише
12,7% хлопчиків.
Натомість не досягли базового рівня
читацької компетентності лише 13,1%
дівчаток і аж 20,6% хлопчиків

ЗАЛЕЖНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПУСКНИКІВ ПОЧАТКОВОЇ
ШКОЛИ 2021 РОКУ ВІД ТИПУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

Середні бали із читання, отримані
четвертокласниками, які відвідують
заклади освіти, що розташовані в
селищах та в містах у районах, істотно
не відрізняються, проте результат
четвертокласників, які навчалися в
селах, на 6,6 бала нижчий, ніж їхніх
ровесників, які навчалися в містах у
районах, і на 17,4 бала нижчий – які
здобували початкову освіту в містах
обласного підпорядкування.

Статистичні показники розподілу балів залежно від типу населеного пункту (читання)

ДОСЯГНЕННЯ ВИПУСКНИКАМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
2021 РОКУ ВИЗНАЧЕНИХ ПОРОГІВ ЧИТАЦЬКОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ В РОЗРІЗІ ТИПІВ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Високого рівня читацької компетентності досягли
лише 7,6% випускників початкової школи із сіл.
Це істотно менше, ніж частки учнів в селищах
(13,9%), містах у районах (14,8%) та в містах
обласного підпорядкування (21,1%).
Водночас частка випускників початкової школи,
які не досягли базового рівня читацької
компетентності, у містах обласного
підпорядкування становить 10,3%, в інших типах
населених пунктів ці частки виразно більші.

ЗАЛЕЖНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПУСКНИКІВ ПОЧАТКОВОЇ
ШКОЛИ 2021 РОКУ ВІД ТИПУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Середній результат тестування
здобувачів початкової освіти, які
відвідували звичайні школи (194,7)
суттєво менший, за відповідний
показник четвертокласників, які
відвідували гімназії або ліцеї (210,5) та
спеціалізовані заклади освіти (211,8).
Водночас різниця в балах учнів, які
відвідували гімназії, ліцеї та
спеціалізовані школи, не є істотною.

Статистичні показники розподілу балів залежно від типу закладу освіти (читання)

ДОСЯГНЕННЯ ВИПУСКНИКАМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
2021 РОКУ ВИЗНАЧЕНИХ ПОРОГІВ ЧИТАЦЬКОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ В РОЗРІЗІ ТИПІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Високого рівня читацької компетентності досягли
лише 11,2% четвертокласників зі звичайних шкіл,
натомість частка учнів із високим рівнем читацької
компетентності в гімназіях і ліцеях та в
спеціалізованих школах удвічі більша – 26,0% та
26,3% відповідно.
Базового рівня читацької компетентності не
досягла майже п’ята частина четвертокласників зі
звичайних шкіл (19,9%), що майже удвічі більше,
ніж у гімназіях, ліцеях і спеціалізованих школах.

ЯК ПОЗНАЧАЮТЬСЯ НА УСПІШНОСТІ УЧНІВ ЯК ЧИТАЧІВ
ВЛАСНЕ ТЕКСТ І ЗАВДАННЯ ДО НЬОГО

Дані, отримані під час моніторингів
2018 та 2021 років свідчать, що
випускники початкової школи різних
років відчувають ті самі труднощі під
час роботи з текстами та завданнями
до них. Тобто помітних змін за три
роки не відбулося в тому, як
учнівство працює з текстами різних
стилів, завданнями різної когнітивної
спрямованості тощо.

ЯК МОЛОДШІ ШКОЛЯРІ ПРАЦЮЮТЬ ІЗ РІЗНИМИ ТЕКСТАМИ
ТА РІЗНИМИ ЧИТАЦЬКИМИ ЗАВДАННЯМИ ДО НИХ

ЩО МОЖНА ЗРОБИТИ, ЩОБ УЧНІ ПОЧАЛИ КРАЩЕ ЧИТАТИ

Працювати в молодшій школі з текстами різних типів за метою читання - як із художніми, так
і з нехудожніми (інформаційними) - як рівноцінно важливими для розвитку читацької
компетентності

Працювати з тим самим текстом, пропонуючи до нього різнопланові завдання за специфікою
когнітивної діяльності - і на знаходження інформації, і на аналіз та оцінювання, а також за
специфікою передбачуваної відповіді - як закриті, так і відкриті.

Працювати з текстами, формуючи в дітей уміння працювати з усіма його частинами початком, серединою, кінцем

ЯК ДОПОМОГТИ ДІТЯМ СТАТИ КОМПЕТЕНТНИМИ
ЧИТАЧАМИ Й ЧИТАЧКАМИ

Найпростіший спосіб гарантовано виростити
грамотних дітей – це навчити їх читати й
показати, що читання – це приємна розвага.
Найпростіше – знайдіть книги, які їм
подобаються, дайте їм доступ до цих книг і
дозвольте їм прочитати їх
(Ніл Гейман)

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

