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Читання є основним видом навчальної діяльності, який відрізняється 

специфікою у різні вікові періоди розвитку особистості. У розвинутому 
вигляді ця діяльність характеризується як складний психологічний процес, а 
не сенсомоторна навичка. Читання є більш інтелектуальним, свідомим і 
довільним процесом, ніж сприймання й розуміння усного мовлення (Л.С. 
Виготський). 

З психологічної точки зору, у читацькій діяльності в органічному 
поєднанні взаємодіють зовнішні й внутрішні прояви. Внутрішні − це акт 
осмислення й розуміння змісту прочитаного, а зовнішні − виконавські, 
операційні навички техніки читання. У сучасній психології вчені виділяють 
два підходи до характеристики читацької діяльності − когнітивний і 
комунікативний. У першому випадку читання текстів розглядається як вид 
пізнавальної діяльності, що охоплює смислове сприймання, мислительну 
обробку й інтерпретацію інформації. Ефективність пізнавального читання 
забезпечується функціонуванням зорового сприймання, пам’яті, уваги 
смислової обробки тексту, антиципації (Я.А.Мікк, Ф.Лезер, О.О.Леонтьєв та 
ін.). 

Комунікативний підхід до читання пояснює його як специфічну форму 
контексту спілкування автора з читачами через текст. У цьому разі поряд з 
інформацією, яка є в тексті, актуалізуються й виникають нові особистісні 
смисли, що посилює виховний і розвивальний вплив прочитаного, сприяє 
мотивації читання. 

Поняття „текст” є складним і багатофункціональним, тому у 
дослідженнях користуються різними його визначеннями. Сутність і ознаки 
тексту розглянуто в працях філософів, психологів, дидактів, методистів 
(А.А.Брудний, М.С.Вашуленко, І.Р.Гальперін, Г.Г.Гранік, І.П.Ґудзик, 
Л.П.Доблаєв, М.І.Жинкін, Т.О.Ладиженська, М.Р.Львов, С.Л.Рубінштейн, 
А.М.Сохор та ін.). 

Вичерпно охарактеризовано психологічні аспекти процесу читання у 
фундаментальному дослідженні Н.В. Чепелєвої. Читання навчальної, 
наукової та науково-популярної літератури розглядається нею як специфічна 
форма комунікативно-пізнавальної діяльності, яка містить структурно-
смисловий аналіз текстової інформації, знакове спілкування автора й читача 
через друкований текст, спрямоване на адекватне розуміння тексту, 
підвищення знань читача, формування його особистісних смислових 
утворень [9, 23]. 

Лаконічне, але змістовне визначення тексту подає Л.П. Доблаєв: текст − 
група з двох і більше речень, у яких є свій текстовий суб’єкт і текстовий 
предикат. 



У „Словнику-довіднику з методики російської мови” (1988) „текст − це 
продукт, результат, твір усного і писемного мовлення. Текст − синонім 
терміна висловлювання, а також терміна зв’язне мовлення. Текст, як правило, 
відрізняється єдністю теми і задуму, відносною завершеністю, внутрішньою 
структурно-синтаксичною (на рівні складного синтаксичного цілого і 
речень), композиційною і логічною”. 

Узагальнюючи характеристику цього поняття, виділимо найважливіші 
його ознаки. Текст − завжди сукупність взаємозв’язаних думок, їх виклад 
характеризується змістовою і структурною завершеністю. На відміну від 
речень, з яких побудовано текст, він утворює цілість, насамперед завдяки 
своїм сутнісним ознакам. Найважливішими ознаками тексту є 
інформативність, завершеність, структурність, зв’язність, цілість і 
діалогічність. Зв’язність забезпечується сукупністю взаємодіючих факторів: 
логікою викладу, специфічною організацією мовних засобів, комунікативною 
спрямованістю, композиційною структурою. Цілість забезпечується 
контекстом − загальним смислом тексту, його основною ідеєю. Завершеність 
визначається трьома факторами: 1)предметно-смисловою вичерпаністю; 
2)мовним задумом, або мовною волею мовця; 3)типовими композиційними 
жанровими формами завершення. 

Структурність як найважливіша ознака тексту тісно пов’язана з його 
цілістю і подільністю, що дає можливість оперувати його частинами під час 
аналізу, зберігаючи загальний смисл. „Текст подільний: для психології 
читання ця властивість має фундаментальне значення. Завдяки структурності 
тексту читач може подумки порівнювати різні частини тексту, 
перетворювати його фрагменти, встановлювати смислові зв’язки між 
віддаленими частинами твору, будувати „свій” текст” [2, 169]. 

Структура тексту будується на логіко-граматичних відношеннях. У 
контекстуальному аналізі тексту одиницею дослідження М.М.Бахтін вважає 
речення, а у ситуаційному аналізі − первинним елементом є висловлювання. 

Тексти за своєю природою різноманітні. Види і типи текстів 
розрізняються на основі врахування таких істотних ознак: 

1) характер об’єктів викладу; 
2) рівень узагальненості і глибина розкриття сутності об’єктів викладу; 
3) структурно-логічна побудова тексту; 
4) зв’язок викладеного з досвідом читача (Б.І.Ходос). 
У теорії текстів найбільш поширеним є їх поділ на дві великі групи: 

художні і наукові. С.Л.Рубінштейн поділяв тексти на три групи: законодавчі 
акти, де обмежена можливість варіативного розуміння; наукові тексти, 
елементи яких, як правило, однозначно розуміються читачами; літературно-
художні, у яких складне переплетіння смислових семантичних ліній [3]. 

Зупинимося на характеристиці навчальних текстів, які є найважливішим 
засобом навчання, виховання і розвитку учнів. Відомі різні підходи до 
класифікації і характеристики навчальних текстів. У педагогічній теорії й 
практиці найбільш поширеним є поділ навчальних текстів на три типи: опис, 
розповідь, міркування (роздум). 



Важливо зазначити, що до навчального тексту ставляться певні вимоги. 
Він повинен бути достатньо інформативним, а його мовна і синтаксична 
структура відповідати віковим можливостям дітей. Зміст тексту має бути 
мотиваційне стимулюючим для підтримки інтересу учнів, а логічна 
структура доступна сприйманню учнів. 

А.М.Сохор вказує ще на такі характеристики навчального тексту, як 
концентрація (інформаційна щільність) і надлишковість інформації, 
наявність потенційних проблемних ситуацій. Ці ознаки навчальних текстів 
мають не лише теоретичне, а й практичне значення для врахування їх у 
створенні підручників, доборі вчителями додаткових текстів у навчальному 
процесі. 

Результативність читання навчального тексту безпосередньо пов’язана з 
його розумінням. Саме розуміння тексту є центральним завданням у його 
опрацюванні. Можна стверджувати, що весь навчальний процес побудований 
на розумінні. Якщо учень чогось не розуміє, як правило, він це виключає із 
сфери своєї уваги. Розуміння текстів є всеохоплюючою потребою людського 
життя, адже щодня кожен з нас стикається з проблемою зрозуміти певну 
сукупність взаємопов’язаних думок (в усній чи писемній формах), які 
виявляються у мовленні. 

Проблема розуміння активно досліджувалась і досліджується 
філософами, психологами, дидактами, методистами (Е.К.Бистрицький, 
А.А.Брудний, Л.П.Доблаєв, М.Г.Жинкін, Б.І.Ходос, Н.В.Чепелєва, Ю.Г.Юдін 
та ін.). Це зумовлено передусім складністю і широтою проблеми, введенням 
її в коло різних наукових інтересів, пов’язаних із процесами пізнання, 
творчості, у яких розглядається міжособистісна комунікація, 
смислоутворення. 

Дослідники відзначають, що й досі недостатньо визначено механізми 
розуміння, його структуру, генезу, немає однозначного визначення 
поняттєвого апарату теорії розуміння, змішуються поняття „розуміння-
усвідомлення”. Немає чіткого розмежування понять „типи” і „види” тексту, 
„уміння” і „прийоми” розуміння тексту та ін. 

Зупинимося на визначенні психологічної сутності процесу розуміння. 
Єдиного визначення терміна розуміння не існує. Але вчені подають 

кілька значень, у яких використовується цей термін: розуміння це − здатність 
слідувати у певному напрямі; здатність прогнозувати; дати словесне 
еквівалент-підтвердження певному поняттю, об’єкту, виявити прийнятну 
реакцію у відповідності з висловлюваннями комунікантів з обговорюваної 
теми. 

Г.С.Костюк визначав розуміння як пізнавальний процес, спрямований на 
розкриття істотних зв’язків, відношень між об’єктами. „Зрозуміти предмет, 
явище − це означає розкрити його істотні зв’язки з іншими об’єктами, 
з’ясувати умови, за яких воно виникає, причини, що його породжують. 
Розуміння залежить від взаємодії ряду психічних процесів (сприймання, 
пам’яті, мислення) [5, 8]. 



Розуміння тексту − це опосередкований аналітико-синтетичний процес, 
що передбачає виділення основних елементів матеріалу, „смислових віх” та 
об’єднання їх у єдине ціле. 

А.А.Смирнов визначав розуміння як „відображення зв’язків, відношень 
предметів або явищ дійсності”. Одним з основних видів складної 
мислительної діяльності називала процес розуміння Н.О.Менчинська і 
характеризувала його як розкриття істотного у предметах і явищах дійсності. 

„Розуміння, − писав М.М.Бахтін, − доповнює тексти; воно активне і 
носить творчий характер. Творче розуміння продовжує творчість, примножує 
художнє багатство людини” [1, 346]. 

У дослідженні Н.В.Чепелєвої розуміння тексту характеризується як вид 
комунікативно-пізнавальної діяльності, який, з одного боку, підпорядкований 
його цілям, мотивам, а з іншого, − він значною мірою забезпечує основні 
ефекти читацької діяльності − інформаційно-пізнавальний, мотиваційно-
особистісний і практичний. Дослідниця розглядає розуміння тексту як процес 
засвоєння і породження смислів, основними характеристиками якого є 
відтворення смислу (концепту) вихідного повідомлення, осмислення або 
привнесення свого смислу у текст і переосмислення, результатом якого є 
синтез нового смислу, що народжується у процесі активного творчого 
читання. Н.В.Чепелєва зазначала, що процес розуміння тексту передбачає 
усвідомлення авторського концепту, інтерпретацію як процес осмислення 
або привнесення свого смислу у тексті й діалогічну взаємодію читача з 
текстом, внаслідок якої з’являються нові смисли [9, 23]. 

У реальних умовах читання, осмислення і переосмислення твору можуть 
не усвідомлюватися читачем як спеціальна задача, а здійснюватися не 
усвідомлено. Тоді аналіз відбувається стихійно, виникає „мозаїка смислів”, 
які не створюють цілісного уявлення про текст. 

У ряді досліджень розрізняється розуміння тексту у широкому й 
вузькому значенні. „Розуміння у широкому значенні − це встановлення 
істотних зв’язків або відношень між предметами реальної дійсності шляхом 
застосування знань. З цієї точки зору, воно є виявом різних пізнавальних 
процесів, зокрема, осмисленого сприймання або впізнавання, 
запам’ятовування чи відтворення, уяви або мислення. Розуміння у вузькому 
значенні − це мислення, яке відбувається через установлення зв’язків між 
даними компонентами задачі або проблемними ситуаціями на основі 
використання наявних знань і шляхом застосування спеціальних 
мислительних операцій. Фіксація конкретного значення слова відбувається у 
мовленні, коли слова взаємно обмежують одне одного, внаслідок чого 
предметне значення слова змінюється залежно від його сполучення з іншими 
словами. У тексті розкривається система предметних відношень, тобто 
денотатів, закодованих у словесних значеннях. Виділення денотатів тексту і 
складає предмет розуміння [8, 117]. 

Отже, на думку Г.Д.Чистякової, розуміння тексту − це виділення 
депотатів, тобто предметів і відношень між ними, які позначені мовними 
виразами. 



Н.Д.Левітов, П.І.Іванов специфіку розуміння вбачають у тому, що це 
мислення, яке виявляється головним чином при засвоєнні готових знань. 
Поряд із таким трактуванням є погляд на навчальний текст − не як джерело 
готових знань, а джерело пізнавальних задач або проблем, які треба виявити 
й розв’язати. Підхід до розуміння як до процесу розв’язування задач свого 
часу був сформульований Торндайком (1917), а потім розвинутий у працях 
Г.С.Костюка (1950) та його співробітників. У 90-х роках ідея заданого 
підходу до оцінки тексту і його розуміння знайшла відображення у роботах 
Л.П.Доблаєва. 

У деяких дослідженнях визначаються два рівні розуміння: безпосереднє 
й опосередковане. Безпосереднє розуміння досягається відразу, не 
вимагаючи від людини особливих розумових зусиль, воно зливається із 
сприйманням предметів. 

Опосередковане розуміння розгортається поступово, проходячи ряд 
етапів. Воно являє собою складну аналітико-синтетичну діяльність, яка 
охоплює різні мислительні операції, має емоційне забарвлення. 

Процес розуміння, за висновками психологів, у старшокласників має три 
етапи: перший − випереджує процес читання, готує до читання; другий − це 
занурення у текст; третій − осмислення прочитаного. Відповідно, треба вести 
читачів від смислу окремих слів до смислових виразів і, далі, до осмислення 
слів у контексті. До третього етапу віднесено прийоми, які допомагають 
читачеві сприйняти текст в цілому (план, переказ, конспект) (Г.Г.Гранік, 
С.М.Бондаренко, Л.А Концева). 

Об’єктом наукових досліджень є встановлення залежності розуміння 
тексту від особистого досвіду читача, взаємозв’язок розуміння й 
запам’ятовування. Зокрема, доведено, що суцільне відтворення тексту не 
може бути доказом його розуміння. Запам’ятовування − це швидше 
кількісний показник ніж якісний, він в основному характеризує обсяг 
засвоєної інформації. Можна відтворити навчальний матеріал без розуміння 
його сутності на рівні „зазубрювання”, що є одним із проявів формального 
засвоєння знань. Водночас розуміння учнем навчального матеріалу є одним 
із показників його якісного засвоєння. У цьому разі школяр знаходить істотні 
ознаки й зв’язки виучуваних предметів і явищ, диференціює неістотне, 
випадкове, зіставляє нове з раніше засвоєним. 

Розуміння зароджується у чуттєвому сприйманні людиною 
навколишньої дійсності. П.П.Блонським було визначено чотири основні 
стадії розуміння. „Спочатку впізнавання, генералізація родового поняття, 
найменування, далі розуміння смислу видового поняття, потім стадія 
пояснень за принципом „пояснення засобом зведення до відомого” нарешті, 
− пояснення за принципом „пояснення генези того, що бачили” [4, 36]. 

Помітним доробком у проблемі розуміння тексту учнями є дослідження 
Л.П.Доблаєва „Смислова структура навчального тексту й проблеми його 
розуміння” (1982). Ідея автора полягає в тому, що розуміння тексту 
зумовлене усвідомленням його структури. Вона являє собою зв’язок двох 



елементів − того предмета, про який йдеться (суб’єкта), і того, що саме 
мовиться про нього (предиката). 

Складність тексту, на думку Л.П.Доблаєва, детермінована різним 
ступенем вираження суб’єкта і предиката, а також ієрархією зв’язків між 
основними й вторинними суб’єктами і предикатами. Аналізуючи причини 
нерозуміння текстів старшокласниками, він доводить, що у масовій практиці 
їх не вчать уміння розуміти текст. Ефективним методом навчання розуміти 
тексти автор вважає використання прийому постановки запитань до кожного 
смислового елементу тексту, формування в учнів уявлень про різні види 
текстових проблемних ситуацій та установки на їх виділення в тексті. Ця 
робота супроводжувалася формуванням у школярів мотивації на 
самопідготовку запитань до тексту. 

У ході дослідження автор визначив типи проблемних запитань − 
основних і похідних. А саме: запитання-припущення, передбачення-здогадка, 
антиципація та її перевірка, реципація (повернення до вже прочитаного 
тексту). Ці операції майже не використовуються у педагогічному досвіді. 
Однак не кожна задача і запитання є проблемними. Відзначити це важливо, 
бо не всякий текст є проблемний, навіть якщо у ньому якийсь елемент 
недостатньо виражений у слові. Вважаючи, що навчальні тексти мають бути 
лише проблемні, дослідник пише, що не буває текстів з „готовими 
знаннями”. З цим ми не погоджуємося, бо, з нашого погляду, не буває текстів 
„готових” і „неготових”. Залежить це від самого тексту і готовності читача до 
його осмислення і відповідно розуміння. 

У дослідженні І.Я.Лернера з проблеми формування пізнавальної 
самостійності школярів показано, що виховання читача, який розуміє текст, 
можливе на основі усвідомлення ним зв’язків у середині тексту. Таких рівнів 
учений виділяє чотири: 1) в середині речення, між його смисловими 
одиницями; 2) очевидні зв’язки між смислом речень, які виражені прямо, 
відкрито; 3) очевидні зв’язки між об’єктами, що є у тексті, а також між ними 
і об’єктами, що існують поза текстом, які прямо не виражені; 4) неочевидні 
зв’язки між об’єктами тексту, між ними та іншими знаннями, які не виражені 
у тексті. Автор підкреслює, що значна кількість старшокласників доходить 
лише до другого, рідко − третього рівня. Завдання полягає в тому, щоб 
створити установку на оволодіння четвертим рівнем як умову досягнення 
учнями творчого читання [6, 129-131]. 

У психологічній і дидактичній літературі наводяться факти 
неоднакового розуміння учнями одного віку того самого тексту, що 
вивчається. Це пояснюється тим, що у процесі розуміння беруть участь 
попередні знання читача, його уява, інтелектуальні уміння. 

Процес розуміння тексту, який є складно організованим змістовим 
цілим, поглиблюється за умов його багаторазового перечитування під 
різними кутами зору. Читач як активний суб’єкт розуміння може 
доповнювати текст. Це залежить від знань, установок читача, цілей, мотивів 
читання. 



У процесі розуміння відбувається як розширення, так і згортання 
інформації внаслідок низки когнітивних операцій. Зокрема, шляхом 
структурування і переструктурування тексту, згортання і розгортання змісту 
повідомлення. Метою структурування є встановлення логічних зв’язків між 
окремими фрагментами тексту. 

Розуміння тексту навіть у зрілого читача не завжди приводить до 
реконструкції саме текстового смислу, який закладений автором. 

Особливості структурної організації тексту істотно впливають на 
його розуміння. Звідси − необхідність враховувати певні вимоги до побудови 
навчальних текстів, особливо якщо це стосується недосвідчених читачів. Не 
менш важливою для розуміння тексту є наявність адекватного 
ілюстративного матеріалу (малюнків, схем, позначень), який сприяє 
швидкості і точності розуміння. 

У спеціальній літературі описано спроби розробити процедуру 
кількісної оцінки „зрозумілості”, або „читабельності” тексту. У 80-х роках 
формулу визначення суб’єктивної складності тексту розробив естонський 
дослідник Я.М.Мікк. Ним запропоновано формулу для практичного 
визначення кількісного показника суб’єктивної складності тексту: 

Y=0,131xi+9,84x2-4,6 
Тут Y − індекс суб’єктивної складності. Він має кількісні значення в 

діапазоні від 15 до 30 Чим вищий індекс, тим важчий текст для того 
контингенту учнів, кому адресована книжка; х1 − середня довжина 
самостійних речень у друкованих знаках; х2 − середня абстрактність часто 
вживаних іменників. Процедура застосування цієї формули передбачає 
довільний вибір з аналізованої книги уривку у межах 11 сторінок і в ньому 
визначається середня довжина самостійних речень, в іншому уривку (= 7 
сторінок) виявляється абстрактність повторюваних іменників, після чого 
здійснюється обчислення. Оцінка суб’єктивної складності однієї книги, за 
даними Я.М.Мікка, вимагає близько чотирьох годин [7]. 

Практична перевірка дієвості цієї формули проводилася у старших 
класах шкіл Естонської РСР. Виявилося, що ускладнення текстів у 
підручнику супроводжувалося підвищенням питомої ваги невстигаючих 
учнів. 

Опоненти Я.М.Мікка вважають, що у цій формулі враховано далеко не 
всі чинники розуміння тексту, зокрема, ступінь концептуальної насиченості 
тексту, логічна структура викладу, його стиль, ступінь мотивованості читача 
до читання тексту. Мотивація до розуміння може виникнути за умови досить 
високого рівня знань читача відносно об’єкта розуміння або, коли у читача 
з’являється відчуття досяжності об’єкта розуміння, достатності своїх знань 
для цього. 

Від розуміння окремих частин тексту залежить розуміння тексту як 
цілості. 

У теорії тексту дослідники відзначають бар’єри, які заважають читачеві 
осягнути його зміст: фізичний − це дефект друку, лінгвістичний − стиль 
викладу, позбавлений емоційних та образних елементів, перевантажений 



складними конструкціями речень; гносеологічний − відмінності в повноті 
психічних інформаційних моделей зовнішнього світу у комунікатора та 
реципієнта, що визначаються їхньою освітою, знаннями, добутими з інших 
джерел, різними інтелектуальними рівнями. Ідеологічний бар’єр, передусім, 
пов’язаний з відмінностями ідеологічних систем, адже інформація, як 
правило, в канали масової комунікації подається селективне і певним чином 
організовано. Соціальний бар’єр визначається відмінностями соціального 
статусу та ролей читачів, а психологічний передбачає наявність (чи 
відсутність) певних установок на сприймання тієї чи іншої інформації 
попередньо сформульованих, упереджених поглядів, апріорних оцінок. 

Отже, існує багатоаспектна детермінація особливостей розуміння 
текстової інформації різноманітними факторами індивідуального й 
соціально-психологічного характеру. 

Така залежність зумовлює широкий діапазон досліджень прийомів, 
засобів, які полегшують розуміння тексту читачами різного віку у різних 
навчальних ситуаціях. 

З аналізу психологічних і дидактичних досліджень узагальнюється 
перелік прийомів, які сприяють розумінню навчальних текстів: 

1. Усне складання плану тексту (його структурно-логічний аналіз). 
2. Співвіднесення змісту тексту із запитаннями читача, включення 

повідомлень, що містяться в тексті, в структуру його знань. 
3. Співвіднесення різних частин тексту: тієї, що зараз читається, з тими, 

що вже прочитані, але не за структурою, як у першому прийомі, а за змістом. 
4. Використання наочних уявлень, образів. 
5. „Переклад” змісту тексту на „власну” мову. 
6. Постановка читачем випереджуючих виклад запитань. 
7. Антиципація − випередження, здогадка про зміст наступної частини 

тексту. 
Якщо розуміння тексту виступає як пізнавальна задача, то важливим 

механізмом його інтерпретації є пізнавальний діалог. Розповсюдженою 
формою такого діалогу є запитання-відповіді, які можуть варіюватися, 
уточнюючи, поглиблюючи розуміння. 

Діалогічне читання створює комунікативну ситуацію і переводить 
читання з репродуктивного рівня на творчий, смисловий, коли створюються 
умови для відтворення, реконструкції тексту, доповнення його й оцінки. 

Якщо відбувається особистісне включення читача у текст, діалог з 
автором, у цьому випадку він не просто сприймає і засвоює знання, а й 
активно прагне досягти адекватного розуміння. 

У процесі читацької діяльності переробка текстової інформації, яка 
здійснюється засобами когнітивних операцій і діалогу з текстом, передбачає 
не лише формування діалогічних реакцій читача, а й висунення гіпотез і 
припущень, що тісно взаємозв’язані. Тому повноцінне розуміння текстової 
інформації передбачає сформованість як когнітивної так і діалогічної 
взаємодії з текстом. 



У психології дискутується питання − чи будь-який текст є діалогічним? 
Одна точка зору полягає в тому, що недіалогічний текст неможливий, бо він 
позбавлений смислу. Іншу думку висловлює відомий філософ М.С.Каган, 
який вважає діалогічними лише художні твори. Ми погоджуємося з думкою 
Н.В.Чепелєвої про те, що повністю монологічних текстів немає, будь-який 
текст створює передумови для діалогічної взаємодії з ним, сприяючи тим 
самим його розумінню читачем. 

Характерним для діалогічного тексту є спроба «втягування» читача у 
спільний з автором пошук істини, розуміння певних теоретичних і 
практичних проблем. Діалогічний текст, на відміну від недіалогічного, дає 
можливість висловити різні варіанти розуміння, що має істотний 
розвивальний вплив. 

Підсумовуючи аналіз теоретичних досліджень, приймаємо для 
подальшої роботи визначення тексту як групи з двох чи більше речень, у якій 
є свій текстовий суб’єкт і текстовий предикат. Тексти дуже неоднорідні і 
характеризуються у розвиненому вигляді сукупністю ознак − зв’язністю, 
цілістю, структурністю, інформативністю, завершеністю, діалогічністю. 

Розуміння тексту є опосередкованим аналітико-синтетичним процесом, 
спрямованим на досягнення певного результату пізнавальної діяльності, яка 
передбачає систему когнітивної і діалогічної взаємодії читача з текстом, що є 
свідченням високої читацької компетенції. 
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