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Вступні зауваги. В умовах розвит-
ку літературної освіти важливого значен-
ня набуває підвищення рівня її якості та 
ефективності, формування когнітивних 
і творчих здібностей учнів, їхніх компе-
тентностей. Такі перетворення вимага-
ють оновлення в освітній практиці, яка 
орієнтована на підготовку компетентних 
випускників закладів загальної середньої 
освіти. У Законі «Про освіту» (2017 р.) за-
значено, що метою навчання є всебічний 
розвиток людини як особистості, її талан-
тів, інтелектуальних, творчих здібностей, 
формування цінностей і необхідних для 

успішної самореалізації компетентностей, 
підвищення освітнього рівня громадян за-
для забезпечення сталого розвитку України 
та її європейського вибору. Це свідчить про 
необхідність змін у ставленні до викладан-
ня, мотивуванні майбутніх випускників до 
набуття умінь здійснювати самостійну піз-
навальну роботу.

Проблеми сутності інновацій до-
сліджували І. П. Підласий, В. Ф. Пала-
марчук, О. Я. Савченко. Значну увагу 
розробленню різноманітних новітніх мо-
делей змісту педагогічної освіти приді-
ляли І. А. Зязюн, М. Б. Євтух, О. А. Ду-
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басеню. Дидактичні аспекти проєктного 
навчання з використанням засобів ІКТ ви-
світлювали в працях як зарубіжні (О. Ед-
вардс, Г.  В. Лаврентьєв, Н. Б. Лаврен-
тьєва, І. Я. Лернер, С. Пейперт, І. Сєргєєв, 
О. Н. Шилова), так і українські вчені 
(Р. С. Гуревич, Ю. О. Жук, М. Ю. Кадемія, 
О. М. Пєхота, Є. С. Полат). Використання 
засобів ІКТ у процесі літературної освіти 
спостерігаємо в дослідженнях О. Є. Авра-
менка (використання відео- й аудіохостин-
гів); Т. В. Бабійчук (вивчення художніх 
творів із використанням відеофрагментів); 
Г. Л. Бійчук (застосування мультимедіа 
в навчанні літератури); В. В. Оліфіренка 
(комп’ютерні технології на уроках літера-
тури), В. В. Різуна (медійні технології на 
уроках літератури); В. В. Уліщенко особли-
вості медіанавчання в ході інтерсуб’єктно-
го вивчення літератури). Методисти з’я-
сували основоположні методи, прийоми, 
форми організації навчальної діяльності на 
основі технології Веб 2.0. (друге поколін-
ня). Донині лишається системно не розро-
бленим питання ефективності формування 
літературної компетентності через вико-
ристання засобів ІКТ, інтернет-технологій 
третього покоління, зокрема хмарних, ви-
користання геосервісів, Smart-технологій, 
Web Syndication.

Постановка проблеми. 
Актуальність проблеми зумовлена су-

перечностями між використанням учителя-
ми традиційних форм і методів навчання та 
потребою в інноваціях; ретранслюванням 
отриманих знань і самостійним здобуттям 
інформації з предмета, її перетворенням 
та репрезентацією; поодиноким викорис-
танням елементів проєктного навчання, 
синергетичного підходу й необхідністю в 
забезпеченні компетентнісно-діяльнісної 
парадигми учасниками освітнього процесу.

Мета статті – показати ефективність 
формування в учнів 10–11-х класів літера-
турної компетентності за допомогою нових 
засобів ІКТ. Завдання:

1. Проаналізувати погляди учених на 
літературну компетентність.

2. Розробити й теоретично обґрунту-

вати методичну модель формування літера-
турної компетентності (ЛК) старшокласни-
ків засобами ІКТ.

3. Дослідити ефективність розробле-
ної методики й подати результати експери-
ментального навчання.

Матеріали і методи: у роботі викорис-
таний комплекс методів: загальнонаукових 
(аналіз, синтез, порівняння, зіставлення, 
систематизація, узагальнення), емпіричних 
(спостереження, бесіди, анкетування).

Аналіз досліджень і публікацій. 
Підґрунтям дослідження навчаль-

ної діяльності з використання засобів ІКТ 
є праці таких вітчизняних науковців, як:  
В. В. Биков, Р. С. Гуревич, Ю. О. Жук,  
М. Ю. Кадемія, Є. С. Полат, І. В. Родигі-
на, зарубіжних: Р. Естріягана, К. Зубарев, 
М. Н. Лебедєва, Х. -О. Медіна-Меродіо,  
Р. Плата, Р. Уайт, М. Уїммер; у галу-
зі вивчення гуманітарних предметів:  
Т. В. Бабійчук, О. В. Бігич, Г. Л. Бійчук,  
О. О. Ісаєва, С. Васюта, Л. А. Найдьо-
нова, В. В. Оліфіренко, О. М. Семеног,   
В. В. Уліщенко.

Засадничими ідеями для досліджен-
ня, що забезпечують передумови для розу-
міння готовності учнів до літературної ді-
яльності, використання ними засобів ІКТ, 
є такі: урахування міжпредметних зв’язків, 
індивідуалізації та гуманізації навчання, 
(Ушинський К. Д., 1983), самостійного пе-
ренесення знань і вмінь у нову ситуацію 
(Лернер І. Я., 1971), урахування принципів 
особистісно зорієнтованого навчання (Яки-
манская И. Я., 1996), зорієнтованість на 
продуктивність навчання (Хуторской А. В., 
2001), формування компетентності як здат-
ності до найефективнішого застосування 
знань (Бібік Н. М., 2008, Селевко Г.  К., 
2005), поетапне формування розумових 
умінь (Ситченко А. Л., 2004), використан-
ня на уроках технологізованої діяльності 
(Пєхота О. М., 2001).

Для нашого дослідження важливим 
є формування інформаційно-комунікацій-
ної, проєктно-технологічної, літературної 
компетентностей. Остання, на переконання 
В. І. Шуляра (Шуляр В. І., 2009, с. 24), пе-
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редбачає володіння такими компетенціями: 
читацькою, літературознавчою, металінгві-
стичною, комунікативно-мовленнєвою, 
когнітивною, прогностичною, соціальною, 
технологічною, аксіологічною, інформа-
ційною, візуалізаційною, фасилітативною, 
креативною, рефлективною, валеологіч-
ною, організаційною. Одним із ключових 
механізмів формування ЛК випускни-
ка-читача, на думку вченого (Шуляр В. І., 
2015, с. 16), є етап поєднання філологічних 
знань з їхнім досвідом у ситуації суб’єк-
тної позиції під час освітньо-мистецької 
діяльності культурологічного спрямуван-
ня. Ефективне навчання можливе, якщо 
організувати літературну діяльність учнів, 
за якої враховувалася би специфіка пред-
мета. Маємо на увазі читацьку діяльність 
учнів і розв’язання проблем, що виникають 
у процесі формування навичок спілкуван-
ня з виучуваним твором, неоднозначністю 
його сприйняття учнями, сприянні набуттю 
балансу між емоційною перцепцією та ін-
телектуальною інтерпретацією художнього 
твору (Назаренко Л. А., 2017, с. 31).

Є ймовірність уподібнення та вза-
ємозаміни понять «літературна компе-
тентність» / «читацька компетентність», 
тому вагомою для дослідження є думка  
А. М. Фасолі (Фасоля А. М., 2012, с. 28), 
який переконаний, що маємо говорити 
про читацьку міжпредметну (ключову) й 
читацьку предметну (її можна назвати лі-
тературною) компетентності. У першому 
випадку читацька компетентність є скла-
довою інформаційно-комунікаційної, фор-
муватиметься на міжпредметному рівні, у 
другому – її становлення відбуватиметься 
засобами літератури, тому поняття не то-
тожні. Опорою для дослідження є поняття 
«літературна компетентність».

Терміни «читацька компетентність» 
/ «літературна компетентність» розрізняє 
Т. О. Яценко (Яценко Т. О., 2012, с. 9). На 
думку вченої, поняття «читацька компе-
тентність» означає здатність до творчого 
читання всього твору, а не його фрагмен-
тів; сформованість власного кола читання; 
здатність вступати в діалог з епохою й куль-

турою, втіленими в художніх творах, здат-
ність до співпереживання з персонажами 
літературних творів; розуміння специфіки 
мови художнього твору, вміння розрізняти 
стилі художніх текстів. ЛК Т. О. Яценко 
(Яценко Т. О., 2012, с. 38) розуміє як умов-
не поєднання особистісного, когнітивно-
го та діяльнісного компонентів, взаємодія 
яких у читацькій діяльності й забезпечує 
(або не забезпечує) розвиток ЛК. Це озна-
чає, що компетентні читачі мають володіти 
літературними засобами пізнання худож-
нього твору, переконливо доводити власні 
міркування, реалізувати творчі здібності, 
мати стійкий інтерес до читання. Таким 
чином активізовано основні компетенції: 
читацьку, когнітивну, креативну, комуніка-
тивно-мовленнєву.

Про формування ЛК свідчить роз-
виток людини, її особистісні й соціальні 
зміни, здатність до ціннісних орієнтирів. 
Розглядаючи компетентність як психічне 
утворення, Г. Л. Токмань (Токмань Г. Л., 
2003, с. 28) виокремлює в її складі такі 
компоненти: емоційно-ціннісний (почуття, 
настанови, мотиви, якості, емоції, пов’яза-
ні з позитивним досвідом та ін.); когнітив-
ний (знання предметні, а також про себе, 
діяльність тощо); практичний (предметні 
й загальнонавчальні вміння, позитивний 
досвід діяльності), що вказує на цілісність 
емоційного, знаннєвого й прикладного 
складників. У такий спосіб акцентується 
увага на літературознавчій, комунікатив-
но-мовленнєвій, когнітивній, прогностич-
ній і соціальній компетенціях.

Опорою дослідження з формування 
літературної компетентності, аналітичних 
здібностей і духовних рис учнів-читачів є 
розвідка А. Л. Ситченка (Ситченко А. Л., 
2004, c. 138), який указує на важливість ура-
хування навчального і чуттєвого досвіду, 
знань і вмінь школярів, а також психічних 
новоутворень, які знаменують розвиток. 
Долаючи в процесі художнього сприйман-
ня відстань між структурними елементами 
тексту та їхньою ідейно-образною функці-
єю, читачі не лише наближаються до пов-
ноти вражень від твору, а й виробляють 
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уміння розв’язувати літературні задачі різ-
ного типу. У цьому аспекті активізуються 
читацька, когнітивна, прогностична, аксіо-
логічна, організаційна компетенції.

На важливість читацького розвитку 
вказує І. О. Небеленчук (Небеленчук І. О., 
2011, с. 29), яка виокремлює такі склад-
ники ЛК: когнітивну, мотиваційну, аксі-
ологічну, рецептивну, комунікативну, ес-
тетичну, проєктувальну, коригувальну, та  
О. Н. Шкловська (Шкловська О. Н., 2007,  
с. 9), яка представляє читацьку компетен-
цію за наявності таких умовних компонен-
тів: особистісного, когнітивного й діяль-
нісного. На основі праць І. О. Небеленчук,  
А. Л. Ситченка, Г. Л. Токмань, О. Н. Шклов-
ської пропонуємо ключовими компонента-
ми ЛК уважати такі: мотиваційний, емо-
ційно-ціннісний, когнітивно-діяльнісний, 
комунікативний, соціокультурний, позаяк 
вони найповніше віддзеркалюють зміст 
цього поняття. Отже, ЛК – це інтеграційне 
утворення, що забезпечує цілісне сприй-
мання художнього тексту, розширює чи-
тацькі інтереси на діяльнісній основі, орі-
єнтоване на особистісний розвиток учнів, 
їхню успішність, активне застосування 
вмінь, утворення ціннісних надбань.

Сучасний розвиток освіти потребує 
інноваційних підходів у освіті. На цьому 
наголошував С. Фріман (Фріман С., 2009, 
с. 585). Використання сучасних засобів нав-
чання, з погляду вченого, здатне не лише за-
цікавити предметом, а й переймати на себе 
керівну роль у засвоєнні й опрацюванні ін-
формації. Суголосною є думка й Квок Він 
Лай (Квок Він Лай, 2015, с. 12), який указує 
на проблему одноманітності використання 
спектра цифрових технологій. Усе зазначе-
не вище свідчить про потребу формування 
ЛК, цілісного світобачення школярів завдя-
ки використанню ресурсів Інтернету, засо-
бів ІКТ, інтеграційним зв’язкам між пред-
метами, кооперації й колаборації.

Освіта, як зазначає Р. Естріягана (Ес-
тріягана Р., 2019), заснована на компетент-
ностях, є центральною опорою для вищої 
освіти, рівень якої можна підвищити за 
допомогою різних підходів, по-перше, 

даючи відповіді на запитання про те, які 
компетенції або навички потрібні, або які 
з них можна розробити під час навчання? 
По-друге, як виміряти їх? По-третє, які ме-
тоди та інструменти викладання / навчання 
є більш прийнятними для досягнення цих 
ключових компетенцій? Ці компетенції, 
на думку Султан (2018), охоплюють кон-
цептуальні знання, навички критичного та 
творчого мислення, а також спілкування і 
співпраці. 

Завданням дослідження формуваль-
ного етапу експерименту стали розроблен-
ня й теоретичне обґрунтування методичної 
моделі формування ЛК старшокласників 
засобами ІКТ (Рис. 1).

Її використання спрямовано на ре-
алізацію таких функцій: діагностичної; 
мотиваційної, емоційно-ціннісної, когні-
тивної, діяльнісної, комунікативної, соціо-
культурної. У зв’язку з тим, що організація 
експериментальної роботи потребує опори 
на диференційований і творчий підхід у 
навчанні, урахування індивідуальних осо-
бливостей сприймання художнього твору, 
рівня сформованості ЛК учнів, психоло-
го-педагогічних умов, пропонуємо критерії 
сформованості ЛК старшокласників:

1) сформованість пізнавального 
інтересу старшокласників;

2) оволодіння вміннями й на-
вичками аналізу художнього 
твору;

3) усвідомлення учнями спо-
собів виконання навчальних 
завдань із використанням за-
собів ІКТ;

4) здійснення самостійної ес-
тетичної оцінки художнього 
твору.

Сформовану ЛК старшокласників за-
собами ІКТ та Інтернету на основі праць  
І. О. Небеленчук, Г. Л. Токмань,  
О. Н. Шкловської представлено в розвідці 
за допомогою таких компонентів: мотива-
ційного, когнітивно-діяльнісного, емоцій-
но-ціннісного, комунікативного, соціокуль-
турного, які тісно пов’язані з індикаторами, 
що сигналізують про сформованість ЛК 
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засобами ІКТ, оскільки вказують на різ-
новекторність читацької діяльності учнів, 
їхню літературну досвідченість, урахову-

ють компетентнісний підхід до навчання 
предмета.

Рис. 1. Методична модель формування ЛК учня-читача засобами ІКТ

Джерело складено автором самостійно



ТЕОРІЯ,  МЕТОДИКА  І  ПРАКТИКА  НАВЧАННЯ__________________________________________________________________________________

Вересень № 1 (88) 2021       23

Мотиваційний компонент містить 
такі показники:

1) уміння учнем здійснювати цін-
нісну мотивацію до літературної 
діяльності, виявляти здатність до 
систематичного читання;

2) уміння визначати власні читацькі 
потреби, виявляти інтерес до літе-
ратурного процесу, жанрів літера-
тури;

3) уміння старшокласником адекват-
но реагувати на поради, настанови 
словесника, однокласників.

Когнітивно-діяльнісний має такі 
складники: 

1) уміння самостійно й усвідомлено 
визначати мету й завдання власної 
читацької діяльності, акумулювати 
досвід роботи з художнім твором 
із метою задоволення особистих 
читацьких потреб, виявлення за-
гальної ерудиції, естетичного роз-
витку;

2) здатність реципієнта до аналіти-
ко-синтетичної діяльності, критич-
ного мислення, розуміння задуму 
й осмислення своєрідності стилю 
автора, формотворчих характерис-
тик тексту; 

3) уміння орієнтуватись у світі літе-
ратури, відтворювати, аналізувати 
й інтерпретувати художній твір, 
використовувати літературозна-
вчі терміни, брати участь у по-
шуково-дослідницькій, творчій, 
проєктній діяльності, установлю-
вати інтертекстуальні зв’язки з 
мистецькими явищами, здійснюва-
ти компаративний аналіз творів.

Емоційно-ціннісний компонент охо-
плює такі прояви:

1) здатність читача до інтелектуаль-
но-чуттєвого сприймання і його 
відображення у творчих проєктах, 
висловлення ставлення до прочи-
таного;

2) надання оцінки вартісності худож-
нього твору, здатність до емпатії, 
поділу враженнями й почуттями, 

творчого читання; 
3) формування естетичного смаку, 

виявлення захоплення красою сло-
ва.

Комунікативний містить такі показ-
ники:

1) творення усного / письмового мо-
нологічного висловлювання, моде-
лювання комунікативної ситуації 
учнем-читачем;

2) здатність до співробітництва, де 
поєднується комунікативна діяль-
ність із читацьким досвідом стар-
шокласників; використання мов-
них засобів, з’ясовування значення 
незрозумілих слів; 

3) стала активність у навчанні літера-
тури.

Соціокультурний передбачає такі 
складники:

1) формування гуманістичного світо-
гляду, вивчення художнього твору 
як явища мистецтва; формування 
світоглядних і загальнолюдських 
ціннісних орієнтирів;

2) розуміння сутності літератур-
но-мистецької інформації, уміння 
її перетворювати; відчувати відпо-
відальність за вірогідність інфор-
мації, отриманої з додаткових дже-
рел;

3) сприяння розвитку духовної куль-
тури, усвідомлення національного 
й загальносвітового значення ху-
дожнього твору. 

Наведені компоненти та показники 
сформованості ЛК служать вихідними да-
ними для визначення рівнів розвитку цієї 
якості засобами ІКТ в учнів 10–11-х класів 
закладів загальної середньої освіти – по-
чатковий, основний (середній), функціо-
нальний (достатній), творчий (високий). 
Розподіл за такими рівнями здійснюється 
відповідно до програмових вимог, критері-
їв оцінювання сформованості ЛК старшо-
класників.

Валідація навчальних матеріалів. 
Проведення формувального етапу 

експерименту дало змогу констатувати той 
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факт, що реалізація розробленої моделі в 
процесі навчання сприяла організації про-
єктної діяльності читачів із метою набуття 
ними літературної компетентності. Фор-
мувальний етап експерименту засвідчив, 
що дослідницька, пошукова, творча діяль-
ність уможливили реалізацію потенціалу 
старшокласників, що сприяло розвиткові 
інтересу до літератури, оригінальному ви-
конанню творчих завдань. У процесі експе-
рименту враховано рівень здібностей учнів, 
їхньої ЛК, що визначало ступінь допомоги 
з боку вчителя, учнів-консультантів. 

Аналіз виконання літературних за-

вдань школярами в контрольних класах 
(КК) та експериментальних класах (ЕК), 
відповіді на повторне анкетування дали 
змогу провести порівняльний аналіз отри-
маних результатів, узагальнити їх і відтво-
рити кількісні показники в таблицях 1.1, 
1.2. Для обчислення компетенцій у пригоді 
стали анкети, розроблені Е. Брауном (Бра-
ун Е., 2009) і Б. Лейднером (Лейднер Б., 
2012) із погляду участі в проєктуванні, де 
маркерами є систематичні, особисті, коо-
перативні, презентаційні та комунікаційні 
компетенції, оскільки навчання здійсню-
ється як очно, так і дистанційно.
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Учні експериментальних і контроль-
них груп (КГ, ЕГ) із задоволенням брали 
участь у пошуковій, дослідницькій і твор-
чій роботі, що позначилося на мотивації 
до навчання й зростанні їхніх кваліфіка-
ційних навичок. Дані, наведені в таблиці, 
дають змогу дійти таких висновків: 1) у 
групі учнів творчого рівня з високою сфор-
мованістю ЛК засобами ІКТ у ЕК спосте-

рігається покращення результатів: зростан-
ня – 20,6 % (32,8 % проти 12,2 %); 2) ЛК 
старшокласників функціонального рівня в 
ЕК становить 49,8 %, що вказує на покра-
щення результату (20,1 %). Порівняно з 
початком експерименту показник учнів із 
низьким і основним рівнями сформовано-
сті ЛК зменшився, розбіжність становить 
6,1 % і 34,6 %.

Крім того, відповідаючи на запитан-
ня анкети, старшокласники засвідчили 
необхідність використання засобів ІКТ не 
лише в урочний , а й у позаурочний час для 

розуміння змісту художніх творів, набуття 
літературних компетенцій. Результати опи-
тування подано в таблиці.
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Ефективність навчальних ма-
теріалів.

Валідація продукту (навчальних ма-
теріалів, моделі) доведена вчителями й 
учнями, які брали участь у експерименті. 
Отримані результати вказують на значне 
зростання літературної компетентності 
старшокласників унаслідок використан-
ня засобів ІКТ, підвищення рівня їхньої 
мотивації до навчання. Схвальні відгуки 
школярів про навчання на новому для них 
рівні вказують на ефективність запропоно-
ваної методики й розроблених матеріалів, 
об’єктивність оцінювання потенційних 
можливостей учнів. Практико-орієнтовані 
завдання поєднують у собі знання з різних 
предметів, вимагають креативності й кри-
тичного мислення, орієнтовані на розвиток 
особистості й набуття літературної компе-
тентності. Виходячи з вище зазначеного, 
уважаємо пропоновану методику ефектив-
ною для використання на уроках україн- 
ської літератури в закладах загальної се-
редньої освіти. 

Висновки. Унаслідок проведення 
експериментального дослідження вдалося 
дійти таких висновків: 

1. Використання розробленої й теоре-
тично обґрунтованої моделі та різнорівне-
вих завдань із літератури, які мали на меті 
залучення учнів до проєктної діяльності 
з подальшим формуванням ЛК за посе-
редництва ІКТ, сприяло тому, що старшо-
класники навчилися працювати в умовах 
пошуку, дослідження, створювати власний 
інформаційно-літературний продукт, усві-
домлювати естетичний уплив унаслідок 
опрацювання художніх творів.

2. На основі отриманих результатів 
проведеного експерименту засвідчуємо, що 
розроблена методика є ефективною. Вико-
ристання засобів ІКТ та ресурсів Інтер-
нету у творчій, проєктній, проблемно-по-
шуковій діяльності створило перспективи 
для інноваційної діяльності, усвідомлення 
загальних засад ідейно-художнього аналізу 
твору, вивчення життєвого й творчого шля-
ху письменників, досягнення акмерозвитку 
учнями-читачами.

Перспективи подальших досліджень 
проблеми полягають у розробленні завдань 
із літератури з формування медіаграмот-
ності, аналітико-синтетичних умінь шко-
лярів за посередництва ІКТ.
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В статье затронута проблема формирования аксиологической компетентности 
учащихся средствами литературы, предпринята попытка определить противоречия, 
которые существуют в обществе по данной проблеме. Актуализирована потребность 
ежедневного труда в признании общечеловеческих ценностей. Проанализирована и 
конкретизирована суть понятия «аксиологическая компетентность», предложен соб-
ственный взгляд на дефиницию. Представлены взгляды ученых на понятия «мораль» и 
«духовность». Определены подходы, принципы формирования аксиологической компе-
тентности учащихся.

Акцентировано внимание на первоочередной задаче учителя в условиях духовно-
го роста его воспитанников – становление морально здоровой, всесторонне одаренной 
личности.

Отмечается важность использования эффективных заданий на уроках украин-
ской литературы с целью удовлетворения духовных запросов школьников, влияния на их 
моральный рост. Предусмотрены и охарактеризованы условия, благодаря которым обу-
чение будет успешным. На основе программы по украинской литературе (уровень стан-
дарта) учащимся 10–11 классов предложены аксиологическая составляющая изучаемых 
тем, задания для достижения заранее запланированного позитивного результата.

Очерчена специфика украинской литературы как искусства слова, влияния на 
читателя. Утверждается, что создание соответствующей образовательной среды, 
применение аксиологического, деятельностного, личностно ориентированного, компе-
тентностного подходов, учёт принципов гуманности, связи с жизнью, сознательности 
и активности, использование целостной системы методов, форм, средств и заданий 
будет способствовать успешному формированию аксиологической компетентности 
учащихся.

Ключевые слова: анализ художественного произведения; информационно-комму-
никационные технологии (ИКТ); литературная компетентность (ЛК); осознанное вос-
приятие; практические задачи; проектная деятельность, эксперимент.
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The article actualizes the need for qualitative changes in education, changes in teaching 
Literature within the new strategy for training graduates of general education schools. The 
contradictions between teachers’ use of traditional methods of teaching and the need for 
innovation; retransmission of knowledge and independent acquisition of information on 
the subject, its transformation and representation; the occasional use of Project training, a 
synergistic approach and a competence-activity paradigm for participants in the educational 
process are clarified. The content and essence of the concept «literary competence» (LС) of 
student-readers is deepened. Functions, criteria, and key components of high school students’ 
Literature Competence development are proposed. A methodological model for the development 
of students’ literary competence using ICT tools is designed. 

The results of experimental training of high school students in quantitative and qualitative 
aspects regarding the acquisition of LC by students are revealed, and the influence of the use of 
ICT tools on literary competence development is justified. The results of an experimental study 
are summarized, they prove the effectiveness of the developed model for the  LC of high school 
students by means of ICT, and the importance of applying project-based training.

Keywords: analysis of art pieces; conscious perception; information and communication 
technologies (ICT); experiment; literary competence (LC); practical tasks; project activity.
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