
1 

 

 

 

 

 

 

Шифр «ДМіК» 
 

 

 

 

 

 

 МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД РОДИННИХ ЧИТАНЬ  

У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 



2 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП …………………………………………………………………………....3 

1. ІНФОМАЦІЙНИЙ БЛОК ………………………………………………........7 

2. ДОСЛІДНИЦЬКИЙ БЛОК ………………………………………………….11 

3. ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНИЙ БЛОК …………………………………….15 

4. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ БЛОК ………………………………………………….22 

5. КОНТРОЛЬНО-ОЦІННИЙ БЛОК ………………………………………….24 

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………..27 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………........30 

ДОДАТКИ …………………………………………………………………….....34 



3 

ВСТУП 

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку суспільства та 

функціонування всієї системи освіти діяльність закладів дошкільної освіти 

перебудовується відповідно до загальних тенденцій сьогодення. Виховання дитини 

здійснюється під впливом багатьох чинників, провідними з яких є родина і 

навчальний заклад, у якому вона виховується. Перші кроки у світ дитина здійснює 

під опікою сім'ї, а з часом усе відчутнішу роль у її соціалізації починають 

відігравати спершу дошкільна установа, потім – школа. Безперечно, сім’я назавжди 

залишається для дитини джерелом її життєвого досвіду, духовних сил, 

моральності, соціального оптимізму.  

Варто зазначити, за останні десятиріччя відбулися зміни в суспільстві та 

традиціях сімейного виховання: українська родина переживає великі економічні й 

духовні труднощі та проблеми, які вихователь відчуває й розуміє, коли спілкується 

з дитиною: тривожність, страх і втрати, пов’язані з війною; зміни у складі родини; 

зменшення часу, який батьки витрачають на спілкування з дитиною; байдужість та 

інертність батьків у вихованні; пріоритетність фінансового забезпечення над 

розвитком дитини; низький рівень психолого-педагогічної культури [1, c.12]. 

Водночас багато якостей особистості формуються, розвиваються в закладі 

дошкільної освіти під впливом глибоко продуманого, цілеспрямованого, 

раціонально організованого педагогічного процесу. На певному етапі становлення 

дитини її навчання й виховання здійснюються передусім завдяки взаємодії з 

педагогом, завдання якого полягає в тому, аби системно, цілеспрямовано, науково 

обґрунтовано сприяти психологічному, розумовому, моральному, фізичному 

розвитку дитини. Ця багатоаспектна, всеохоплювальна взаємодія і є педагогічним 

процесом. Педагогічний процес – спеціально організована, динамічна взаємодія 

педагога і дітей, спрямована на забезпечення їх навчання, виховання, розвитку. 

Зміст педагогічного процесу визначається концептуальними засадами освітньо-

виховної системи, а метою є раціональна організація освітньої роботи, спрямованої 

на всебічний розвиток дитини [2]. 
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Відтак сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти передбачають орієнтацію 

на особистість дитини, її здатність контактувати з соціумом, бути його 

рівноправною часткою, створення сприятливих умов для формування творчих, 

інтелектуальних і пізнавальних здібностей дитини. Повага до особистості малюка, 

особистісно зорієнтований підхід до нього потребують активного ставлення 

батьків і вихователів до дитячих інтересів, здібностей, нахилів, які починають 

проявлятися вже в ранньому дитинстві. А отже, головним завданням педагогічного 

колективу – об’єднати виховні зусилля закладу дошкільної освіти й сім’ї на 

користь дитини.  

Система роботи педагогів із родинами передбачає наявність чіткої мети, яка 

має реалізовуватися планово й послідовно за допомогою різноманітних 

взаємопов’язаних форм і методів, з урахуванням усього, що досягнуто раніше, 

передбаченням того, що належить зробити, аналізом отриманих результатів. 

В основу взаємодії сучасного закладу дошкільної освіти із сім’єю покладені 

співробітництво, партнерство, співтворчість, ініціаторами побудови яких мають 

виступати педагоги, оскільки саме вони є фахівцями, професійно підготовленими 

до освітньої роботи, а, отже, розуміють, що від суголосся й злагодженості дорослих 

та гармонізації виховних впливів залежить успішність у розвитку й вихованні 

дітей. Вихователь усвідомлює, що співробітництво потрібне в ім’я дитини, і в 

цьому необхідно переконати батьків. Ініціатива у встановленні взаємодії із сім’єю 

та кваліфікована реалізація її завдань визначають керівну роль закладу дошкільної 

освіти щодо векторів сімейного виховання [7, c. 56]. 

Співробітництво потребує, щоб педагоги брали участь у психолого-

педагогічній просвіті батьків; вивчали умови виховання дитини у сім’ї; залучали 

батьків до освітньої роботи закладу дошкільної освіти. Використання 

різноманітних форм залучення батьків до співпраці, власний пошук вихователів 

сприяють зростанню інтересу родин до виховного процесу, поваги до педагогів та 

їх праці, допомагають встановлювати взаємини співробітництва та ефективної 

співпраці. Очевидно, що така важлива ланка роботи в діяльності вихователів, має 

знаходитись у фокусі уваги й підтримки з боку методичної служби.  
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Робота з батьками завжди була традиційною складовою дошкільної освіти, 

адже заклад дошкільної освіти є першою інституцією, до якої дитина потрапляє із 

сім‘ї. Як сім’я, так і заклад дошкільної освіти мають усвідомити значущість і 

необхідність інтеграції цих соціальних інституцій. Пошук шляхів, спрямованих на 

взаємодовіру побудову партнерських взаємодій має ініціювати педагогічний 

колектив. Сімейні цінності лежать в основі сімейного виховання. Сьогодні є 

нагальна потреба навчити батьків азам сімейних стосунків, які по-справжньому 

навчать любити своїх дітей, як розуміти дитину, як їй допомогти на всіх етапах 

життя. 

Одним із стрижневих напрямів співробітництва закладу дошкільної освіти та 

сім’є є виховання любові та інтересу до книги. Художня література традиційно 

розглядається важливим засобом виховного впливу на особистість дитини 

дошкільного віку. І це не випадково, оскільки вважається скарбницею культури, 

джерелом реальних знань і сильних вражень, ознайомлення з незвичним, 

фантастичним. Результатом залучення дитини до читання книжок є 

облагородження її серця, удосконалення розуму; розвиток емоційної сфери. Крім 

того, книжка допомагає дитині оволодіти мовленням – ключем до пізнання 

оточуючого світу природи, речей, людських відносин, бо, як відомо, читання є 

одним із чотирьох видів мовленнєвої діяльності людини. У ранньому віці дитина 

зустрічається з художньою літературою та усною народною творчістю, які 

починають відігравати надзвичайно важливу виховну, пізнавальну та розвивальну 

роль у становленні особистості дошкільника.  

Отже, зважаючи на актуальність окресленої проблеми, було обрано тему 

проєкту: «Методичний супровід родинних читань у закладі дошкільної освіти». 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити 

ефективність методичного супроводу родинних читань у закладі дошкільної освіти. 

Реалізація поставленої мети обумовила такі завдання дослідження: 

1. Проаналізувати стан дослідження проблеми в науковій літературі та 

педагогічній практиці. 
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2. З’ясувати сутність та уточнити зміст понять «роль книги у розвитку дитини», 

«родинні читання», «методичний супровід», «читацький інтерес». 

3. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність 

технології «ДМіК» (Дорослий+Малюк і Книга) у методичному супроводі родинних 

читань. 

Об'єкт дослідження – взаємодія закладу дошкільної освіти і сім’ї. 

Предмет дослідження – методичний супровід родинних читань у закладі 

дошкільної освіти. 

Структура та обсяг роботи: складається зі вступу, інформаційного, 

дослідницького, дидактико-методичного, технологічного контрольно-оцінювального 

блоків, висновків, списку літературних джерел, додатку.  

Загальний обсяг роботи 43 сторінки, 38 сторінок основного тексту, список 

використаних джерел охоплює 51 джерело. Робота містить 4 таблиці, 10 схем 

(фреймів), 2 рис. (діаграм), 3 ментальні мапи. 
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1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЛОК 

Стан проблеми в теорії та практиці 

 

Для сучасної теорії виховання принципового значення набуває позиція 

В. Сухомлинського щодо значення книги як одного з основних засобів уведення 

дитини в систему людських знань, вироблених у процесі історії, формування 

уявлень про головні етапи життя людства; розумового розвитку, 

джерело морального, естетичного, трудового виховання; процесу читання та його 

ролі в становленні особистості. Першим захопленням дитини, – уважав 

В. Сухомлинський, – повинно бути захоплення книжкою: «Я прагнув, щоб 

кожному зустрілась книжка, яка б стала для нього одкровенням, щоб він 

завжди шукав книжку, в якій криється розгадка таємниць, що хвилюють його. 

Книжка в житті дитини – це ціла сфера виховання, на жаль, ще дуже 

мало досліджена» [37, с. 638]. Для нас близьким є також ставлення відомого 

педагога до читання, яке «сама суть духовного життя, процес і засіб невтомного 

і постійного розумового, морального, емоційного, естетичного розвитку» 

[39, с. 279]; і чим раніше дитина починає читати, чим «органічніше 

пов’язане читання з усім її духовним життям, тим складніші процеси мислення, що 

відбуваються під час читання, тим більше дає читання для розумового розвитку» 

[39, с. 356]. 

Дослідження сучасних науковців (О. Кабачек, І. Тихомирової, О. Біличенко, 

М. Зубицької, Л. Бейліса, В. Медведєвої, Т. Новальської, М. Сенченка та ін.) 

переконливо свідчать, що прогрес особистості визначається не лише масивами 

інформації. Американський філософ М. Адлер, який присвятив життя тому, щоби 

навчити людей любити й розуміти книгу, зазначає, що «дискретні пошукові запити 

не замінять повноцінного спілкування з книгою» [13]. 

Комплекс питань, пов’язаних із визначенням змісту роботи, завдань, форм, 

методів, прийомів ознайомлення дошкільників з художньою літературою 

розглянуто в працях А. Бєлєнької, А. Богуш, Н. Гавриш, Л. Гурович, 

А. Виноградової, Р. Жуковської, Н. Карпинської, М. Коніної, О. Лещенко, 
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О. Ушакової. Особливості сприймання дітьми змісту художніх творів розкрито в 

дослідженнях психологів О. Запорожця, Д. Ельконіна, О. Никифорової, 

С. Рубінштейна, П. Якобсона та ін. 

 «Надайте дитині відкритий доступ до книг», – радить Н. Гавриш, – 

організуйте в доступному для дитини місці домашню бібліотеку з дитячими 

книжками. Акцентуйте увагу дітей на тому, що у твору є автор (один або багато 

людей – народ), назва, літературний жанр (казка, оповідання, вірш). Дошкільник за 

своєю природою – активний слухач за умови, що дорослі, які його оточують, є 

активними читачами. Читайте дітям та обов'язково обговорюйте з ними кожний 

дитячий твір, пропонуйте переказати те, що вони прослухали. Систематичне 

спілкування з дитиною під час читання виховує інтерес до книжки» [7, c.128]. 

Науковець звертає увагу на те, що «формування художньо-творчих елементів 

культури особистості в дошкільному віці потребує використання педагогом 

культуротворчого смислу, яким сповнене поняття «книга»; інтеграції з іншими 

видами мистецтва, з життєвими подіями, з індивідуальною історією життя дитини 

та реальними подіями з життя групи дитячого садка», а отже «йдеться про таку 

організацію педагогічної роботи, яка оптимально для даного віку забезпечить 

особистісний культурний розвиток дитини у просторі книги» [8, c. 15]. 

Нам близька думка О. Дронової, яка вважає, що «у педагогічній моделі роботи 

з книгою, яку пропонує практика, невиправдано зменшені соціокультурний, 

художньо-творчий потенціал книги, ступінь свободи дитини як у цілісному її 

сприйманні, так і у емоційному ставленні до неї як результату творчої взаємодії 

автора тексту і художника-ілюстратора, дизайнера; самовизначення та само-

вираження дитини у просторі книги; недостатньо представлені інтеграційні 

процеси, які сприяють розвитку цілісного та ціннісного ставлення дитини до книги 

як форми культури та витвору мистецтва, платформи для власних художньо-

творчих «експериментувань» [9, c. 85]. 

Особливо ефективним у формуванні базових якостей особистості дітей 

дошкільного віку Г. Бєлєнька називає казки та оповідання з повсякденного життя, 

що дають дітям змогу «пережити» ситуацію, яка цілком може виникнути в їхньому 
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житті, продумати і змоделювати найбільш адекватні варіанти своєї поведінки в ній, 

знайти шляхи її розв’язання, зробити висновки на майбутнє [2, c. 11].  

Варто відзначити цінність практичних рекомендацій Г. Бєлєнької для батьків 

стосовно читання книг. Відзначаючи притаманні сучасним дітям непосидючість і 

гіперактивність, неприйняття прямих повчань і наставлянь з боку дорослих, 

науковець радить для того, аби утримати нестійку увагу малюків: 1) підбирати для 

них невеликі книжки з яскравими, краще рухливими картинками, несподіваними 

ефектами – вкладками, наклейками, деталями, що рухаються; 2) використовувати 

іграшки-образи з пальчикового театру, або іграшки-рукавички; 3) задавати 

питання, заохочувати дитину до повторення окремих слів або словосполучень з 

казки, виконувати імітаційні рухи, візуалізувати емоції; 4)  використовувати всі 

модуляції голосу; наслідувати звуки, які видають тварини та інші об'єкти природи 

(вода, вітер, дощ, листя); 5) інколи   пропонувати дитині прослухати запис 

літературного твору, використовуючи електронні носії інформації; 6) вечірню 

казку розповідати  без візуалізації, тихим голосом [3]. 

Суголосні думки зустрічаємо і в А. Богуш, яка рекомендує пропонувати дітям 

найкращі зразки народної мудрості – малі фольклорні жанри: колисанки, 

забавлянки, утішки, лічилки, примовки, заклички, приспівки, позаяк саме вони 

легкі для наслідування, водночас уводять дитину в світ дорослого побутового 

життя, прилучають до споконвічних національних цінностей, традицій, звичаїв; 

відзначаються барвистістю, виразністю, ритмічністю, легкістю для 

запам’ятовування; їм притаманна низка специфічних рис, які надзвичайно 

приваблюють дитину, а саме: невеличкий об’єм тексту, захоплюючий ігровий 

сюжет, доступність змісту, використання художньо-зображувальних засобів мови. 

Науковець підкреслює, що діти із задоволенням слухають народні фольклорні 

твори, вони приваблюють малюків своїм емоційним змістом і змушують 

прислухатися до звучання рідної мови, збагачують дитячий словник народними 

виразами, і це не випадково, «адже всі вони містять надзвичайну образність 

рідного слова» [4, c. 304]. 
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Доведено, що художня література й дитяча зокрема, має глибокий психолого-

педагогічний потенціал і вплив на дитину. Дитяча книжка покликана й створює  

духовно-емоційне середовище для становлення дитини як людської істоти, 

розвитку людського в ній, а, отже, утвердження гуманного смислу буття, гідності й 

розуму людини, її прав на земне щастя, вільний вияв природних людських почуттів 

і здібностей. Завдання дитячої книги забезпечити перемогу гуманного світогляду 

над антигуманним, подальший соціальний, духовний прогрес людини, з нею слід 

пов’язувати розвиток майбутньої цивілізації [16]. 

У дошкільному віці система цінностей дорослого є визначальною для 

формування ціннісних орієнтацій дитини. Отже, особистість педагога і система 

його ціннісних орієнтацій є фундаментом для роботи щодо формування ціннісної 

сфери особистості дитини. Процес засвоєння дошкільниками базових цінностей 

відбувається в умовах «предметних ситуацій», під час спілкування з дітьми та 

дорослими, виконання нескладних обов‘язків із самообслуговування. Насамперед 

йдеться про формування початкових уявлень про добро і зло, правдивість і 

брехливість, чуйність і жорстокість, щедрість і жадібність [9]. 

Ознайомлення з організацією взаємодії закладів дошкільного закладу та сім’ї 

на сайтах, а також тематики статей у фахових часописах засвідчує недостатній 

рівень акцентування уваги з боку дорослих на виховання дитини книгою й 

читанням. Зокрема, аналіз 35 сайтів закладів дошкільної освіти, здійснений нами, 

показав, що в переважній більшості закладів обмежений обсяг інформації щодо  

форм роботи з дітьми, педагогами й батьками (Додаток 1). 

Аналіз тематичних публікацій у фахових часописах «Дошкільне виховання», 

«Вихователь-методист», «Палітра педагога» за 2015-2020 рр. виявив, що із 144 статей 

основні теми, які виявились у фокусі уваги науковців, лише 19 стосуються теми 

нашого дослідження (Додаток 2) 

Таким чином, здійснений аналіз психологічних і педагогічних джерел підтвердив 

важливість і актуальність обраної теми для забезпечення співробітництва закладу 

дошкільної освіти та сім'ї з метою виховання любові до книги та читацького інтересу 

в дітей дошкільного віку. 
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2. ДОСЛІДНИЦЬКИЙ БЛОК 

2.1. Визначення рівнів сформованості читацького інтересу в дорослих і 

дітей 
 

Констатувальний експеримент був спрямований на визначення  рівня 

сформованості читацького інтересу в дорослих і дітей дошкільного віку. Дослідно-

експериментальна робота було здійснено на базі ЗДО «Країна дитинства» м. Києва 

та «Джерельце» м. Новограда-Волинського. У дослідженні взяли участь 53 

чоловіки: 24 дитини старшого дошкільникого віку, 19 батьків та 10 вихователів (з 

них 26 контрольної групи, 27 експериментальної групи). 

Оцінювання сформованості рівня читацького інтересу в батьків, педагогів і 

вихованців ми здійснювали за допомогою авторських опитувальників «Дитина і 

книга в умовах родини», «Дитина і книга в умовах ЗДО», а також – інтерв’ювання 

дітей дошкільного віку «Книга у моєму житті» (тексти подано в методичному 

посібнику). 

Аналіз відповідей батьків на опитувальник виявив, що 52 % читають дітям 

уголос щодня, а 15 % – приділяють цьому дуже мало часу, 24% просто відповіли 

«часто». 83 % респондентів відповіли, що вони не відвідують з дітьми бібліотеку, та 

всього 10% дали позитивну відповідь, 7% відвідують книгарні. Думки поділилися 

50/50 щодо того, які позитивні якості розвиває у дитини читання, деякі 

стверджують: пам’ять, увагу, уяву, мислення, мовленнєвий розвиток, інші дали 

відповідь: доброту, емпатію, світогляд, толерантність і словниковий запас. 

           Аналізуючи відповіді вихователів  на запитання опитувальника, констатуємо 

наявність проблем із читанням і худоньої літертаурою зокрема. Запитання, що 

стосувалося просторового розташування книги (як дитячої, так і дорослої)  у межах 

групи, викликало розгубленість, і ми отримали такі результати:  83% ствердило, що 

в осередку книги («Бібліотеці»), 7% респондентів відповіли «у шафі для методичної 

та додаткової літератури», 2% вважають, що в осередку усамітнення, та 3% 

стверджують, що «на робочому столі педагога».  Труднощі викликало запитання про 

те, коли упродовж дня виконують діяльність, пов’язану з художньою літературою: 

50% відповіло, що в момент художньо-педагогічного спілкування з дітьми, 20% 
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респондентів уважають, що в момент самостійної діяльності дитини, 10% 

стверджує, що застосовує під час ранкового кола, 5% відповіло – за запитом дітей, 

інші 5% – на заняттях. Варто підкреслити, що відповіді на анкетування давали 

вихователі з різним педагогічним досвідом, саме це на нашу думку, теж відіграє 

неабияку роль. На останнє запитання щодо роботи, яка передбачена в календарному 

планування з книгою, половина респондентів дала нечітку відповідь: 50% відповіли 

– «кожного дня», 10 % уважає, що «одного дня на тиждень достатньо», 20% 

респондентів – 2-3 рази на тиждень. 

Цікавими виявилися результати «дитячого інтерв’ювання». Аналіз результатів 

опитаних 25 респондентів (дітей дошкільного віку) у форматі інтерв’ю  «Ставлення 

до книги та читання», показав у цілому, що всі  дошкільники знають, що таке книга: 

80% характеризують її як засіб для читання, 20% висловили думку, що книга – це 

для малювання, розглядання картинок. На запитання «Як ставишся до книги?» 90% 

дітей відповіли, що  ставляться до книги  з повагою та обережно – люблять слухати, 

як їм читають уголос батьки, особливо мами або вихователі чи помічники 

вихователів. Місце для бібліотеки мають усі діти, які погодилися дати відповідь на 

запитання. Загальний аналіз відповідей усіх респондентів свідчить про позитивне в 

цілому ставлення до читання та до книги. Серед деяких, тематично схожих, 

відповідей батьків і дітей ми вирішили провести паралелі й порівняти результати. 

Так, 73 % батьків відзначили, що із жанрів літератури  дітям подобаються 

казки, 18% подобаються оповідання, а 3,4 % дали відповідь «Усе чим можна 

зацікавити». І 80 % дітей відповіли також, що обожнюють слухати казки, і тільки 

10% вірші і оповідання, інші ж 10% розглядати з батьками вімельбух і слухати 

видумані історії. Серед тих, що найбільше подобаються, названі були книги, «в яких 

можна малювати», книги з малюнками та з мінімумом тексту. Найбільше 

подобаються казки, вірші та оповідання; дошкільники люблять, щоб читали про 

людей і їх професії, космос, хлопці – про техніку та машини, динозаврів. 

На запитання «Як часто читають тобі батьки?» 80 % дітей відповіли –  іноді, 

52 % батьків, у свою чергу, стверджували, що читають кожного дня.  
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На запитання «де частіше читають дитині»   72,5 % батьків відповіли, що в 

ліжку (перед сном), «це місце найбільш комфортне для малечі», також 12 % 

респондентів читають на дивані, і 3,5% дали відповідь, що всі вище зазначені 

варіанти. Серед вихованців: слухати книжки 80 % респондентів  люблять, 

лежачи у ліжку, 10% сидячи на колінах у батьків. Майже 100 % дали відповідь, 

що читати  подобається з мамою. На запитання, чи часто тобі читають батьки, 90 

% респондентів відповідали, що іноді. 

Таким чином, результати опитування дорослих і дітей сприяли визначенню 

рівнів сформованості в них читацького інтересу. 

 

2.2. Рівні сформованості читацького інтересу у дітей і дорослих 

 

Для дослідження рівнів сформованості читацького інтересу дітей і 

дорослих було виділено такі критерії оцінювання та показники означеного 

системно-структурного утворення: 

- когнітивний критерій, показники: знання про книгу; наявність  певної 

думки про книгу й читання; обізнаність з різними видами книги; 

- емоційно-оцінний критерій, показники: орієнтування у  власних 

враженнях від книги й читання; виявлення певних емоцій під час 

читання/слухання; наявність стійкого інтересу до читання;  

- поведінковий критерій, показники: регуляція власної поведінки в процесі 

читання; прагнення до близькості під час читання; готовність до 

проведення родинних читань. 

На основі визначених критеріїв та аналізу наукових підходів було 

схарактеризовано три рівні читацького інтересу в дітей і дорослих: високий, 

середній, низький (таблиця 2.1).  
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Таблиця 2.1. 

Рівні сформованості читацького інтересу в дітей і дорослих  

Критерій Високий Середній Низький 

Когнітивний  

 

Знає про роль 

книги у житті 

людини. 

Обізнаний з 

різними видами 

книг. 

Має судження про 

читання й книги. 

Здатний 

поділитися 

спогадами, 

пов’язаними з 

книгою. 

Знає про книги, але 

нечітко уявляє її 

роль в житті 

людини. 

Немає 

усвідомленого 

уявлення про 

користь читання. 

 Слабкі судження 

про книгу.  

 Має розмиті 

спогади про 

родинні читання. 

Має безсистемні 

та неглибокі 

знання про книгу 

й читання.. 

Не розуміє роль 

книги у житті 

людини. 

На має уявлення 

про родинні 

читання. 

 

Емоційно-

оцінний  

 

Орієнтується у  

власних 

враженнях від 

книги. Виявляє 

різноманітні 

емоції під час 

читання/слухання. 

Позитивно 

ставиться до 

родинних читань. 

Орієнтується в 

основних емоціях і 

почуттях, 

усвідомлює чого 

хоче (не хоче). 

Може висловити 

своє ставлення до 

читання, але не 

вміє виділяти 

причини. 

Не орієнтується у 

своїх емоціях від 

книги та читання. 

Не вміє і не хоче 

висловлювати 

власні враження 

від книги та 

читання. 

 

Поведінковий 
  

Регулює власну 

поведінку в 

процесі 

читання/слухання 

Має сфороване 

прагнення до 

спільного 

читання. Уміє 

співвідносити 

«хочу» (мотиви, 

наміри), «можу» 

(знання, вміння 

навички), «буду» 

(регуляція 

поведінки). 

Спроможний  

регулювати свою 

поведінку. 

Не завжди 

реалізовує 

прагнення до 

самореалізації. 

Слабко розвинуте 

уміння поєднувати 

«хочу», «можу», 

«буду». 

Не вміє 

передбачати 

результати своєї 

діяльності. 
 

Не вміє 

регулювати свою 

поведінку в 

процесі читання. 

Несформоване 

прагнення до 

родинних читань. 

Не вміє 

співвідносити 

свої домагання з 

можливостями. 
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3. ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНИЙ БЛОК 

3.1. Графічні та ілюстраційні лайфхаки для педагогів і батьків 

 

          Візуальна інформація краще сприймається і дозволяє швидко і ефективно 

донести до глядача власні думки та ідеї. Фізіологічно сприйняття візуальної 

інформації є основною для людини. Естетично привабливі схеми та фрейми  

роблять подачу даних ефектною і такою, що запам’ятовується.  

Одне з важливих і чи не найскладніших завдань набуття дітьми вміння 

самостійно складати розповіді і читати. Уміння розповідати формується в 

дитини поступово, протягом усього перебування в дошкільному закладі за 

умови систематичного навчання. А позаяк у дидактиці навчання складати 

розповіді ґрунтується переважно на наочному матеріалі – передусім, на 

картинках, ілюстраціях, завдяки яким збагачуються знання, розвиваються 

образне мислення й мовлення. 

Розповідь дитини за ілюстрацією – складна розумова діяльність, що 

потребує участі таких процесів, як сприймання, аналіз, синтез, умовиводи. Діти, 

складаючи розповідь, повинні на основі аналізу й синтезу вичленити головне в 

ілюстрації, потім доповнюють її зміст. Зробити це самій дитині важко, тому її 

потрібно спочатку навчити сприймати зміст ілюстрації, а потім уже 

відтворювати зміст художнього тексту за ілюстрацією. 

Зорієнтовані розповідати за ілюстраціями до знайомих творів, діти 

вчаться правильно сприймати задум художника, розуміти зображене, помічати 

перший і другий плани, логічно й послідовно викладати свої думки. Однак 

лише сама картинка не може зацікавити дошкільників, викликати у них 

бажання говорити, якщо під час розглядання не ставляться розумові завдання, 

відсутня мовна мотивація. Заохочуючи дитину розповідати, дивлячись на 

малюнок до художнього тексту, педагог стимулює її мовний розвиток: 

збагачення та активізацію лексики, формування звуковимови та вживання 

правильних граматичних форм, розвиток зв’язного мовлення. 
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Педагог має навчати своїх вихованців розуміти сюжет малюнків, які 

супроводжують казку, оповідання чи вірш, помічати зв’язки між предметами й 

персонажами, тобто навчати сприймати й розуміти зображене. Діти різного віку 

по-різному сприймають художню ілюстрацію, тож і навчання в кожній віковій 

групі будується адекватно.   

Так, як ілюстрації та схеми  є не аби як важливі для дітей дошкільного 

віку, так і для дорослих. Вивчивши та проаналізувавши літературу з означеного 

питання, систематизувавши та виділивши основне, ми створили графічну та 

ілюстраційну наочність, зокрема, низку фреймів. 

Фрейм (англ. frame — «каркас, остов», «будова, структура, система», 

«рамка», «окремий кадр фільму» та ін.) – «аналітичне риштування», підпори, за 

допомогою яких людина усвідомлює свій досвід. У психології фрейм 

розглядають як фіксовану систему параметрів, що описують той чи той об’єкт 

або подію. 

Фреймовий підхід (англ. frame – каркас, схема), сутність якого полягає у 

виявленні стереотипних зв’язків між елементами, створенні універсальної 

структури, згортанні та компактному поданні навчальної інформації у вигляді 

фрейму. 

Види фреймів: понятійні (розкривають сутність ключової дефініції, 

характеризують її головні ознаки); семантичні (розкривають значення слова); 

тематичні (дають змогу згорнути весь інформаційний матеріал теми у зручні 

для візуального сприйняття структурно-логічні схеми чи опорні конспекти); 

фрейми-сценарії (встановлюється чітка послідовність певних дій, ситуацій, 

процедур); фрейми-пояснення або фрейми-розповіді (текстові повідомлення, 

що містять інформацію про певну подію); інтегровані фрейми (мають складну 

структуру, у якій можуть поєднуватися понятійні, семантичні та інші види 

фреймів). 

У вигляді фреймів ми відтворили «Методи і прийоми використання 

мнемотехніки Геннадія Чепурного ». 
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У контексті нашого дослідження корисним і цікавим видається технологія 

ознайомлення з художнім текстом ОЗОН. Ідея ОЗОН: промовиста абревіатура 

із заголовних літер словосполучення – Особистісно ЗОрієнтоване Навчання. 

Автор концепції особистісно зорієнтованого навчання української літератури в 

середній школі, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

Інституту педагогіки НАПН України – Анатолій Фасоля. Метою ОЗОН 

є створення умов для самопізнання, самовираження, самореалізації особистості. 

Ми адаптували означений матеріал для дітей дошкільного віку, позаяк, на 

нашу думку, чим раніше почати працювати з цією технологією, тим простіше 

буде адаптуватися і продовжувати вчитися за нею в школі. Ця система 

забезпечує умови для розвитку кожної дитини, вона сприяє формуванню 

життєвих компетентностей, підвищує успішність, дає можливість виразити 

себе. І в майбутньому це допоможе дітям дошкільного віку – стати школярами 

(свідомими суб’єктами читацької діяльності). 

Фрейм «Етапи читання твору» з адаптованими рекомендаціями Анатолія 

Фасолі – у методичному посібнику. 

Актуальними для нашого дослідження стали технології ефективного 

засвоєння різноманітної інформації. Зокрема, мнемотехніка, розроблена 

Геннадієм Чепурним.  

Мнемотехніка (грец. τα μνημονιχα – мистецтво запам’ятовування) 

(мнемоніка)  – це технологія покращення засвоєння нової інформації шляхом 

свідомого утворення асоціативних зв’язків за допомогою різних методів і 

прийомів. Упровадження технології мнемотехніки також   сприяє розвивитку 

комунікативних та пізнавальних здібностей  особистості дитини; творчого, 

логічного, образного мислення. 

У нашому дослідженні, присвяченому формуванню читацького інтересу у 

дітей і дорослих,  актуальними стали такі методи:  

«Зв’язування», «Перетворення», «Порядкова система», «Підсилення». 

Тематичні фрейми розміщено в методичному посібнику. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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3.2. Концептуальні підходи здійснення методичного супроводу  

 

Для ефективного здійснення методичного супроводу родинних читань у 

закладі дошкільної освіти ми окреслюємо такі підходи:   

1. Культурологічний. Сутність полягає в створенні умов для підвищення рівнів 

загальної та читацької культур у членів родин; трансляції педагогічних і 

родинних цінностей; формування картини Світу та панорамного 

багатовимірного бачення. 

2. Особистісно зорієнтований. Основне завдання – не сформувати, не виховати, 

а знайти, підтримати, розвинути людину в людині; закласти в неї механізми 

самовизначення, самомотивації, саморозгортання, саморегуляції та інші, 

необхідні для становлення самобутнього особистісного образу й гідного 

людського життя, для цікавого діалогу з книгою й передачі своєї пристрасті 

до читання – дітям. 

3. Аксіологічний Проявляється через систему базових принципів: 

рівноправність філософських поглядів у межах єдиної системи цінностей 

при збереженні різноманітності їхніх культурних й етнічних особливостей, 

зокрема, у сфері читацьких смаків; рівнозначність традицій і творчості, 

визнання необхідності вивчення й використання художнього досвіду 

минулого і можливості духовного відкриття в сьогоденні й майбутньому. 

Для здійснення методичного супроводу родинних читань необхідно 

враховувати основні форми взаємодії з батьками: 

I. Наочно-друковані форми взаємодії з батьками  

1) надання різноманітної інформації для членів родин (про загальні 

особливості певних  вікових категорій дітей; загальні показники 

компетентності дитини певної вікової категорії в різних сферах): 

енциклопедично-літературний матеріал до певного тематичного блоку із 

дидактичними вправами і завданнями для спільного розв’язування з дітьми; 

психолого-педагогічні рекомендації, поради спеціалістів; 
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2) забезпечення зворотного зв’язку: «Батьківські віконечка»; «Батьківське 

автоінтерв’ю», «Родинний меседж», «Святковий фідбек»; «Родинний кейс»; 

«Родинний часопис», «Батьківські стіннівки», «Скринька пропозицій 

(незручних запитань)», опитувальники та анкети; 3) організація роботи 

бібліотеки просвітницького психолого-педагогічного спрямування: «Родинні 

читання», «Буккросинг» (обмін книжками). «Кишенькова бібліотечка», 

«Педагогічний прес-реліз», «Педагогічні анонси (подій, літературних 

новинок)», «Педагогічно-літературний дайджест», інформаційні листи, 

флаєри.  

Інформаційно-просвітницька робота з батьками дошкільників має 

ґрунтуватися на їхній підтримці у вихованні дитини і спрямовуватися на 

підвищення їхньої педагогічної культури. Для ефективного виконання цього 

завдання необхідно забезпечити: активність вихователів, використання ними 

різних форм подання інформації для батьків, продумане планування роботи з 

батьками; 

II. Індивідуальні форми взаємодії з батьками охоплюють консультації й 

бесіди; індивідуальні листи до батьків; відвідування педагогами своїх 

вихованців удома, телефонний зв’язок; вступне анкетування (для «новеньких»); 

попередні візити батьків з дітьми до закладу дошкільної освіти. Кредо в 

організації індивідуальної роботи з членами родин: «Ти – не один: допоможу я, 

досвід батьків-колег, поради видатних педагогів і психологів». Під час 

спілкування з батьками індивідуально, вихователь отримує можливість 

встановити з ними відносини, засновані на взаємній повазі, а також намітити 

подальшу роботу з ними щоб дати конкретні поради. 

III. Групові (колективні) форми взаємодії з батьками 

- створення умов для систематичної психолого-педагогічної просвіти 

(Батьківський всеобуч, Родинне віче; Школи: свідомого батьківства; молодих 

батьків; батьків-порадників; родинних ініціатив та ін.; Клуби: батьківської 

еліти; батьків-ентузіастів, родинного читання; взаємодопомоги; родинної 

мудрості; бабусь і дідусів; Студії: «Родинний кінозал», «Арт-практики», 
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«Психологічний меридіан», «Виховний волонтер»; Гуртки за інтересами 

тощо;  

- проведення заходів, завданням яких є спільне обговорення питань виховання 

й розвитку дітей, вироблення загальних стратегій, обмін досвідом і 

міркуваннями (батьківські (не) конференції, тематичні зустрічі за «круглим 

столом», педагогічний брифінги; педагогічні мости; ділові, рольові ігри, 

плейбеки (ситуаційно-психологічні театри). Дебати, дискусії, педагогічні 

квести; вечори запитань і відповідей; неформальні бесіди-знайомства у 

форматі «тиха розмова»; «вернісаж для молодих батьків»; родинні 

колоквіуми (співбесіди); зустрічі з цікавими людьми (хакатони); майстерки, 

тренінги, коучинги, воркшопи (робочі майстерні); Ярмарки ідей. Педагогічні 

турніри. Педагогічні брейн-ринги (ток-ринги). Дефіле родинного досвіду. 

Естафети батьківських здивувань. Панорама родинної творчості. 

Презентаційний меседж «А я роблю так...». Родинний бенефіс.  Педагогічна 

бібліотека. Виставка педагогічних новинок. Дні самоврядування; дні 

відкритих дверей, дні вихідного відпочинку (п’ятничні екскурсії); Ранкові й 

вечірні години «Із рук в руки» та ін. Рефлексійне коло. Для групової роботи 

рекомендується об’єднувати родини зі схожими проблемами у вихованні 

дитини.  

Для таких груп родин варто розробляти конкретні рекомендації, поради, які 

допомогли б виправити становище (надання відповідної методичної 

літератури, побудова конкретної та посильної моделі дій, проведення 

тренінгів, консультацій, ознайомлення з кращим досвідом тощо). 

Роз’яснювальна та виховна робота, бесіда, диспути підвищують довіру 

батьків до педагога, його порад, рекомендацій, сприяють налагодженню 

партнерських взаємин між батьками та вихователями. 

IV. Творчі форми взаємодії з батьками, у яких беруть участь члени родин, 

діти, педагоги. Умовно серед них можна виділити: 1) проєкти (короткотривалі, 

довготривалі); 2) спільні святкові ранки й розваги дітей і дорослих; 

3) пізнавально-розважальні заходи: педагогічний вояж «Так виховують у світі!», 
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«Родинні арабески». «Родинний дивертисмент», «Родинні «батли», флешмоби; 

4) тематичні, благодійні акції, виставки; 5) тематичні тижні. 

Творчі мініпроєкти передбачають спільні дії дітей і дорослих, результатом 

яких стає певний творчий продукт. Наприклад: «Бібліотечка»: підбір художніх 

творів із певної теми; «Поетична скарбничка»: складання віршів разом із 

дітьми; придумування віршованої «Небилиці»; «Творча скарбничка»: створення 

казки (за початком або сюжетом потішки, мирилки, лічилки, віршика); 

«Літературна скарбничка»: придумування нової кінцівки до казки; знайомої 

казки з іншими героями («Салат казок»); зміни подій у знайомій казці; казки з 

предметами побуту («Нічні пригоди»); казки за початком. «Сімейний вернісаж»: 

малювання з дитиною за задумом або за сюжетом художніх творів; нове життя 

старих фотографій; перфоменси з репродукціями відомих художників (сюжетні, 

портретні); «Сімейна ігротека»: придумування дидактичних (рухливих, 

психогімнастичних, «енергезиків») ігор; «Сімейні таланти»: виготовлення 

поробок; «Родове дерево»: створення сімейних альбомів, книжок,  родинних 

газет (стінівок), макетів тощо.  

 V. Інформаційно-комунікаційні форми взаємодії з батьками забезпечують 

заочний (онлайн) характер спілкування, налагодити відкритий та оперативний 

обмін інформацією з батьками найзручніше в інтернеті. У пригоді стануть: сайт 

закладу, онлайн-спілкування у закритій групі в соціальних мережах або 

месенджерах (Viber, Telegram) тощо. Оскільки комунікація відбуватиметься не 

лише в площині «батьки–вихователь», а й «батьки–батьки», це активізуватиме 

батьківську спільноту, формуватиме коло однодумців серед учасників 

освітнього процесу. Завдяки цьому заклади дошкільної освіти зможуть 

долучити до співпраці навіть пасивних батьків вихованців. 

Взаємодія закладу дошкільної освіти і батьків уважатиметься 

результативною, якщо в наявності є суголосне розуміння вікових і 

психологічних особливостей, індивідуальності дитини; збалансоване виконання 

кожним своїх обов’язків; позитивна динаміка в розвитку дитини та розкриття 

творчого потенціалу [30]. 
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4.ТЕХНОЛОГІЧНИЙ БЛОК 

Аналіз психолого-педагогічних джерел, вивчення відповідної інформації 

на сайтах ЗДО, складання низки тематичних фреймів спонукали до розроблення 

авторської технології – «ДМіК» (Дорослий+Малюк і Книга).  

Мета технології: долучити батьків до взаємодії із закладом дошкільної освіти у 

формуванні інтересу дітей до читання, донести необхідність родинних читань.  

«Зерно» технології: технологія є надзвичайно важливою, оскільки аналіз  рівня 

співпраці закладу дошкільної освіти і батьків з питань родинних читань довів 

відсутність посібників і методичок, які б допомагали, як вихователям так і 

батькам у вихованні читача. Вихователь закладу дошкільної освіти є значимою 

фігурою в житті дітей, він навчає й розвиває дітей; від його подачі, його знань і 

вмінь, у результаті багато залежить у сформованості дитини-читача. Він також 

співпрацює з батьками вихованців та виде активне соціальне життя. 

Завданнями технології «ДМіК» нами визначено:  

 виховувати в дітей інтерес до художньої літератури, здатність до цілісного 

сприймання творів різних жанрів; забезпечити засвоєння ними змісту 

літературних творів та емоційний відгук на них;  

 формувати в батьків уявлення про важливість та особливості художньої 

літератури в повсякденному житті дітей: видове й жанрове розміїття (проза, 

поезія); 

 мотивувати до родинних читань, як в домашніх умовах так і до співпраці в 

закладі дошкільної освіти. 

Основними принципами технології визначаємо:  

1) принцип свободи вибору; 

2) принцип системності й наступності форм і методів; 

3) принцип культивування книги 

Методичний супровід згідно із завданнями й принципами технології 

«ДМіК» здійснювався за основними 5 формами взаємодії з батьками (таблиця 

4.1.) 
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Таблиця 4.1. 

Основні форми взаємодії з батьками за технологією ДМіК 

№ Форма взаємодії з 

батьками 

Зміст 

 
1. 

 

Інформаційно-

просвітницька 

 

Інформаційний стенд «Дітям корисно читати»; 

Батьківські віконечка «Наш досвід читання»; 

Батьківське автоінтерв’ю «Я читаю і даю приклад – 

для дитини», Родинний  меседж «Як ми  почали 

читати», Родинний  часопис «Майбутнє дитини в 

наших руках». Тематичні виставки по датах 

«Пам’ятні дати дитячих письменників». 

 

 

 

2. 

 

 

 

Індивідуальна 

Бесіди «Що читати дітям», «Сьогодні на часі», 

«Улюблена книга вашої дитини». Консультація 

«Виховуємо художнім словом», «Що має бути в 

дитячій домашній бібліотеці», «Форми роботи з 

дитячою книжкою», «Роль казки в морально-

етичному вихованні дитини». 

 

 

3. 

 

 

 

Групова 

Педагогічний вояж «Так виховують у світі!», 

Родинні арабески «Вас чекають пригоди на острові 

читання». Родинний дивертисмент «Мишки та 

книжки», родинні «батли», флешмоби: «Лікарня для 

книжки», «Створи свою історію», «Театр книжок». 

Інтелектуальний марафон «Ми дружимо із 

книжкою». 

 

 
4. 

 

 

 

Творча 

 

Бібліотечка «Поетична скарбничка; придумування  

віршованої «Небилиці»; «Творча скарбничка»: 

створення казки; «Літературна  скарбничка»: 

придумування нової  кінцівки до казки; знайомої  

казки з іншими героями («Салат казок»); зміни  

подій у знайомій  казці; казки з предметами побуту 

(«Нічні  пригоди»); казки за початком («Їхав 

якось…», «Були собі дід і баба...», «Жили собі 

король з королевою», «Двоє котиків  веселих…»); 

«Сімейний вернісаж»: малювання з дитиною за 

задумом або за сюжетом художніх творів; нове 

життя старих фотографій; перфоменси з 

репродукціями відомих  художників (сюжетні, 

портретні), «Родове дерево»: створення сімейних  

книжок,  родинних газет (стінівок).  

 

5. 

 

Інформаційно-

комунікаційна 

Електронна бібліотечка на Google диску групи, 

Viber – розсилка «Лайфхаки читання дітям», сайт 

ЗДО: рубрика «Івент – календар читання 

тематичних казок до Нового року, Різдва» (будь-

якого свята, до якого можна прив’язати декілька 

тематичних казок), смарт-моб «Подаруй дитині 

казку». 
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4. КОНТРОЛЬНО-ОЦІННИЙ БЛОК 

5.1. Аналіз результатів експерименту 

 

Контрольний зріз, проведений після закінчення формувального 

експерименту, зафіксував значне зростання рівнів читацького інтерес в дітей і 

дорослих в експериментальній групі, а також певні зміни у контрольній групі. 

Так, в експериментальній групі відбулося суттєве зниження кількості дітей, які 

показали низький рівень читацького інтересу й одночасно, зростання кількості 

дітей на середньому та високому рівнях. 

    

Рис. 1. Результати констатувального етапу та контрольного зрізу 

дослідження 

 

 Результати контрольного зрізу засвідчили ефективність і продуктивність 

комплексної системи педагогічних умов щодо сформованості читацького 

інтересу у дітей дошкільного віку та їх батьків. Високого рівня сформованості 

читацького інтересу досягли 45% дітей, (на констатувальному етапі їх було 

33%). На середньому рівні стало 70 % ( до початку було 68 %). Кількість дітей з 

низьким рівнем мовленєвої готовності зменшилася з 22 % до 8 %.  

 Реалізація технології ДМіК з дітьми дошкільного віку забезпечила 

позитивні зміни у формуванні читацького інтересу дошкільників.  
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5.2. Рефлексійний аналіз результатів проєкту 

 

Оскільки в нашому дослідженні найпопулярнішим підходом став –  

фреймовий, ми результати проєкту теж оформили у вигляді фреймових таблиць 

(таблиця 1, таблиця 2). 

Таблиця 5.1 

Результати реалізації розробленої технології ДМіК 

 

№ Результати змін  

у самосвідомості батьків 

Результати розвитку особистості 

дитини 

1. Усвідомлення, що спільні 

зусилля із закладом 

дошкільної освіти і переважно 

з вихователем дають потужний 

результат у розвитку 

читацького інтересу в дітей, 

збагаченні словника.  
 

Збагачення словника, підвищився рівень 

допитливості, збільшився читацький 

інтерес, підвищився рівень довіри до 

батьків. 

2. Почали розуміти й помічати, 

що після спільного читання 

діти стають спокійнішими, ніж 

після перегляду мультфільмів 

або ігор на гаджетах. 

Поліпшується пам’ять, підвищується 

рівень уваги. 

Краще починає фантазувати і уявляти 

різні образи. Обґрунтовано відстоює 

свою думку. 

 

3. 

 

Зміни у виховній політиці сім’ї 

та в графіку дня (збільшення 

часу для спільного дозвілля з 

дитиною). 

 

 Мислення набуло упорядкованішого 

характеру,ініціативність у виборі книг та 

творів художньої літератури. 

 

  

4. 

Здобули новий досвід роботи 

з книгою, з’явилися нові 

знання для покращення 

засвоєння інформації дітьми. 

Покращилася комунікація, значно 

виразніше стало почуття емпатії. 

5. Діляться спогадами, 

пов’язаними з книгою. 

Прагнуть читати разом з 

дитиною. 

Має судження про читання й книги. 

Здатний поділитися спогадами, 

пов’язаними з книгою.  Уміє 

співвідносити «хочу» (мотиви, наміри), 

«можу» (знання, вміння навички), 

«буду» (регуляція поведінки). 
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Таблиця 5.2 

Результати самовдосконалення студента 

(рефлексійний самоаналіз проєкту) 

Твердження Відповідь Рекомендації для себе 

Я навчилася… Аналізувати та структурувати 

інформацію. Працювати з інтернет 

додатком для створення посібника. 

Створювати фрейми та графічні 

ілюстрації. 

Бути більш 

сконцентрованішою на 

завданнях, уважніше 

працювати в додатках 

та з інтернет ресурсами. 

Я дізналася… Про А.Фасолю його технологію ОЗОН та  

етапи читання. Про мнемотехніку 

Г.Чепурного, про методи та прийоми 

мнемотехніки. Про книгу 2020 року «Як 

виховати читача» і купила її, вона 

здорово допомогла мені з проєктом. 

 Бути наполегливішою, 

більше часу приділяти 

навчанню та 

самоосвіти.  

Найцікавіше 

було… 

 Вивчати практичний досвід з 

періодичних видань.  

Складати запитання для анкетувань та 

інтерв’ювання. 

Розширювати кругозір, 

вивчаючи різні 

періодичні видання. 

Найскладніше 

було… 

Структурувати технологію. Набиратися більше 

досвіду в професійному 

середовищі 

Найбільше мені 

вдалося… 

 Складати фрейми. Робити аналіз сайтів 

ЗДО щодо проведення родинних читань і 

будь-якої інформації про це. 

Застосовувати в 

професійній роботі, в 

особистісному житті. 

Я можу себе 

похвалити за… 

 Адаптування етапів читання А.Фасолі 

для дітей дошкільного віку. 

Терпіння і оптимізм. За здоровий інтерес, 

і відкриття для себе нових книг та знань. 

 Відповідальніше 

ставитися до 

поставлених перед 

собою завдань. 

Я хочу 

дізнатися… 

 Чи хтось напише технологію схожу на 

мою і чим ці технології можуть 

різнитися. 

 Слідкувати за 

періодичними 

виданнями та 

дослідження в системі 

дошкільної освіти. 

Я хочу 

навчитись... 

 Швидше та якісніше опрацьовувати 

психолого-педагогічну літературу. 

 Більше читати, 

розвивати критичне 

мислення. 
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ВИСНОВКИ 
 

Узагальнення результатів теоретичного пошуку, здійснення тематичного 

проєкту й експериментальна перевірка ефективності технології ДМіК дає 

підстави зробити такі висновки: 

1. Здійснений аналіз психологічних і педагогічних джерел підтвердив 

важливість і актуальність обраної теми для забезпечення співробітництва 

закладу дошкільної освіти та сім'ї з метою виховання любові до книги та 

читацького інтересу в дітей дошкільного віку.  

2.  Аналіз наукової літератури дозволив визначити основні позиції 

трактування змісту ключових понять дослідження: 

-  «читацький інтерес» – це виділення з певного кола друкованих 

видань книжки, якій читач надає перевагу. 

- «родинні читання» – форма спілкування, яка передбачає процес 

єднання сім’ї через книжку і забезпечує полілог між дитиною, батьками і 

автором книги. 

- «методичний супровід» – це система професійної й управлінської 

діяльності зі створення соціально-педагогічних умов для розвитку освітніх 

систем або суб’єктів освітнього  процесу. 

3. Разом із цим визначено: тема методичного супроводу родинних 

читань у ЗДО не є поширеною в дослідницьких розвідках, бракує 

розроблених методик і технологій системного залучення родини до процесу 

читання дітьми книг. Узагальнення наукових поглядів на проблему 

дозволило відзначити, що маємо недостатній рівень акцентування уваги з 

боку дорослих на виховання дитини книгою й читанням. 

4. Здійснено дослідження рівнів читацького інтересу дітей і дорослих за 

відповідними критеріями та показниками:  когнітивний критерій, показники: 

знання про книгу; наявність певної думки про книгу й читання; обізнаність з 

різними видами книги; емоційно-оцінний критерій, показники: орієнтування 

у власних враженнях від книги й читання; виявлення певних емоцій під час 

читання/слухання; наявність стійкого інтересу до читання;  поведінковий 
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критерій, показники: регуляція власної поведінки в процесі читання; 

прагнення до близькості під час читання; готовність до проведення 

родинних читань. Дослідження рівнів читацького інтересу здійснювалося 

засобом авторських анкет «Дитина і книга в умовах родини», «Дитина і 

книга в умовах ЗДО», а також – інтерв’ювання дітей дошкільного віку 

«Книга у моєму житті». Визначено три рівня сформованості читацького 

інтересу: високий, середній, низький. 

5. Розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально 

перевірено ефективність технології «ДМіК» у методичному супроводі 

родинних читань, завданнями якої є: виховання в дітей інтересу до 

художньої літератури, здатність до цілісного сприймання творів різних 

жанрів; забезпечення засвоєння ними змісту літературних творів та 

емоційний відгук на них; формування в батьків уявлення про важливість та 

особливості художньої літератури в повсякденному житті дітей: видове й 

жанрове розміїття (проза, поезія); мотивувація до родинних читань. 

6. Результати експериментальної роботи дозволяють визначити умови 

ефективного методичного супроводу родинних читань: 1) усвідомлення 

дорослими (педагогами й батьками) потенціалу книги у формуванні чуттєвої 

й емпатійної культури дитини та збагачення простору її художньо-творчої 

активності; 2) суголосся гармонійних виховних впливів закладу дошкільної 

освіти й сім’ї у формуванні відповідних цінностей у дитини;  узгодженість з 

практикою сімейного виховання та формування елементів культури 

особистості дитини в ньому; 3) поетапна й структурована система 

методичних заходів у контексті взаємодії з родинами. 

7. Проведення контрольного зрізу довели ефективність використання 

технології ДМіК: дані експериментального дослідження засвідчили, що 

результати експериментальної групи (там, де застосовувалась технологія) 

значно вищі, ніж у контрольній групі. 

8. Результатом ефективного використання технології ДМіК стало 

створення методичного посібника «Родинні читання (Як читати, що читати, 
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навіщо читати дітям)», який вміщує різні форми роботи з батьками, 

приклади анкетувань та інтерв’ю, ряд ментальних мап та фреймів. 

9. Результати контрольного зрізу засвідчили ефективність і продуктивність 

комплексної системи педагогічних умов щодо сформованості читацького 

інтересу у дітей дошкільного віку та їх батьків. Високого рівня 

сформованості читацького інтересу досягли 45% дітей, (на 

констатувальному етапі їх було 33%). На середньому рівні стало 70 % ( до 

початку було 68 %). Кількість дітей з низьким рівнем мовленєвої готовності 

зменшилася з 22 % до 8 %. Реалізація технології ДМіК з дітьми дошкільного 

віку забезпечила позитивні зміни у формуванні читацького інтересу 

дошкільників.  

Проведене дослідження, звісно, не вичерпує всіх питань методичного 

супроводу родинних читань та відкриває перспективу для вивчення цієї теми 

більш детально. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

Результати аналізу сатів ЗДО «Форми роботи з книгою» 

Найпоширеніші форми роботи з книгою. 

З дітьми: 

 робота з книгою в ігровій формі («Відгадай твір за назвою малюнка»); 

 облаштування у ЗДО «Куточку книги»; 

 дидактичні ігри за змістом прочитаного; 

 читання творів для дітей після спостереження за певними явищами в природі; 

 діалогізована розповідь прочитаного, гра – психогімнастика за змістом 

прочитаного; 

 фантастичне продовження прочитаного (що було б, якби…); 

 читання як відповідь на запитання дитини; 

 експериментування за змістом твору; 

 інсценівки; сюжетно-рольові ігри; ігрові ситуації; 

 конкурс «Хто найкращий фантазер»; 

 оформлення книжок-маляток; 

 моделювання прочитаного на магнітній дошці; 

 квести. 

З педагогами: 

 педради «Мовленнєвий розвиток дошкільників – запорука їхньої наступної 

успішності», «Книга – джерело розвитку дошкільника»; 

 семінари «Місток порозуміння між батьками та ЗДО», «Читати! Щоб бути 

в тренді»; 

 круглі столи «Історія книги та читання»; 

 семінари-тренінги «Основні засоби розвитку мовленнєвої активності 

дошкільнят», «Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку 

засобами українського фольклору»; 
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 буккросинг (обмін науковою літературою, періодичними виданнями, 

також художня література,що довподоби вихователю і та яка матиме 

користь для батьків). 

З батьками: 

 буккросинг; 

 читання – спілкування (спільно з батьками вихованців); 

 оформлення інформаційних стендів: «Треба прочитати», «Розкажіть 

дитині»; 

 анкетування; 

 участь батьків у оформленні книжок – маляток; 

 участь в інсценівках та позакласних заходах; 

 участь у створенні розвивальних іграшок – героїв прочитаних творів; 

 тренінги. 

 

Результати аналізу тематичних публікацій у фахових часописах 

Статті науковців 

1. Взаємодія з родинами (Г. Бєлєнька «Родинні читання: відновимо добру 

традицію»). 

2. Засоби виховання дошкільників (О. Монке «Художня література як засіб 

морально-духовного виховання»). 

3. Особливості роботи з художнім словом у взаємодії з дитиною дошкільного 

віку (Н. Гавриш «Художнє слово і дитяче мовлення», «Художньому слову – 

гідне місце в освітньому просторі», «Книжка – вихователь і учитель»; 

О. Кононко «Художня література»). 

4. Особливості процесу читання в дошкільному віці (Г. Єрмишкіна «Читати – 

це модно»). 

5. Виховання дітей засобами художнього слова (В. Мержнєвська «Спільне 

читання, або як говорити з дітьми на складні теми»). 
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Статті педагогів-практиків: 

1. Казка – невід’ємна частина освітнього процесу (І. Дідус «Невід’ємна 

частина освітнього процесу»). 

2. Фольклор у роботі з дітьми дошкільного віку (І. Терещенко «Народна 

мудрість дитячими вустами»). 

3. Інноваційні прийоми для розуміння літературного твору                              

(С. Степановська «Як «шість капелюхів» і «кубування» допоможуть 

зрозуміти літературні твори»). 

4. Ознайомлення дітей з невідомим світом (А. Ланько «Невідомий світ 

літератури»). 

5. Роль книжки українською мовою у вихованні дітей (А. Третяк «Сучасні 

книжки для дітей»). 

Спільні статті науковців і практиків: 

1. Спільна робота ЗДО і сімей стосовно прищеплення інтересу до художньої 

літератури (О. Демченко «Дитсадок і родина: співпраця заради дитини»; 

О. Полякова «Робота з батьками в дошкільному закладі»). 

2. Особливості роботи з казкою (Г. Бєлєнька «Сучасна дитина в світі казки»; 

А. Пасічник «Казка як засіб словесної творчості»). 

3. Розвиток мовлення  при роботі з казкою (Н. Гавриш «Від предмета до 

сюжету: складаємо казку самі»). 

4. Розвиваємо інтереси дітей (С. Кондратюк «Нон-фікшн для дітей: що, як, 

для чого»). 

5. Освітні подорожі для дітей (І. Стеценко «У світі казок»). 

6. Співпраця з батьками для розвитку читацького інтересу (А. Тристан  

«Читаймо разом»). 
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Додаток 3 

Поняттєво-категоріальний апарат дослідження (Глосарій) 

Активне слухання – 1. це максимальне встановлення зворотного зв'язку зі 

співрозмовником; 2. допомагає розташувати до себе співрозмовника. Дозволяю 

впливати на його точку зору [25, c. 493]. 

Вільний слухач, заст. – особа, допущена до занять та іспитів у вищому 

навчальному закладі без зарахування до складу студентів [35, c. 336].  

  Дитяча література –  література, творена безпосередньо дітьми або для дітей.  

Термін дитяча література позначає сукупність творів художнього і нехудожнього 

характеру, призначених для читання дітьми різних вікових категорій (і створених з 

урахуванням специфіки дитячого сприйняття) [36, c. 338]. 

Емпатія – здатність відчувати почуття і психологічний стан іншої людини; 

співпереживання [36, c. 287]. 

– співчуття; інтелектуальна ідентифікація особистісних почуттів з почуттями 

іншої людини; надання реальним предметам або творам мистецтва суб’єктивної 

оцінки [25, с. 225]. 

Книжка – 1. компактна історично усталена форма закріплення й передавання в 

часі та просторі різноманітної інформації у вигляді тексту (певної системи графічних 

знаків) чи ілюстративного матеріалу, зафіксованих на відповідному матеріалі від 

руки (рукописна К.) чи з допомогою механічних пристроїв (друкована К.); 

призначена для багаторазового і довготривалого використання читачами; 2. вид 

видання: неперіодичне видання у формі кодексу (скріплених у корінці аркушів 

паперу) будь-якого формату обсягом понад 48 сторінок або 3-х друкарських аркушів, 

у обкладинці чи оправі; 3. авторський рукопис певного твору значного обсягу; 4. одна 

з частин великого літературного твору, окремий номер періодичного чи 

продовжуваного видання; 5. –  у документознавстві – різновид документа; 6. зшиті в 

одну палітурку (обкладинку) аркуші чистого або розграфленого паперу з певними 

записами реєстраційного характеру (бухгалтерська книга, книга скарг, домова книга) 

чи усталеним текстом і вільним місцем для офіційно-службових записів (трудова 

книжка, ощадна книжка, чекова книжка, залікова книжка) [25, c. 489]. 
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Книга – неперіодичне видання у вигляді зброшурованих аркушів друкованого 

матеріалу, набір письмових, друкованих, ілюстрованих або порожніх аркушів, 

виготовлених з паперу, пергаменту або іншого матеріалу, як правило, скріплених з 

одного боку. Сторони аркуша називаються сторінками. Книга виготовлена в 

цифровому вигляді називається електронною книгою. Озвучену й записану на 

матеріальний носій книгу називають аудіокнигою (звуковою книгою, книгою вголос) 

[33, c. 338]. 

Література  – це сукупність писаних і друкованих творів певного народу, епохи. 

Література відображає та зберігає знання й культуру народу та певного історичного 

періоду. Водночас вона є різновидом мистецтва, власне, мистецтвом слова, що 

відображає дійсність у художніх образах, створює нову 

художню реальність за законами краси; результатом творчого процесу автора, 

зафіксований у відповідному тексті за допомогою літер [33, c. 100]. 

 –  це форма передачі думки і досвіду через письмо, що є продуктом писемності 

[25, c. 490]. 

 Методичний супровід – це система професійної педагогічної й управлінської 

діяльності зі створення соціально-педагогічних умов для розвитку освітніх систем 

або суб'єктів педагогічного процесу [25, c. 505]. 

Родинні читання – 1. своєрідна давня традиція інтелігенції. Це форма 

спілкування, в якій беруть участь як мінімум троє: дитина, батьки і автор книги.                        

2. процес єдності сім'ї через книжку [25, c. 492]. 

Рефлексивне слухання – 1. це стратегія спілкування, що включає в себе два 

ключових кроки: прагнення зрозуміти ідею мовця, потім повернути ідею 

доповідачеві, щоб підтвердити, що ідею було зрозуміло правильно. 2. Це об’єктивний 

зворотній зв’язок із співрозмовником, який використовується в якості контролю 

точності сприйняття почутого [36, c. 494]. 

Супровід –  1. Дія за значенням супроводжувати, супроводити. 2. Те, що 

супроводить яку-небудь дію, явище. 3.  Гра на музичному інструменті, спів, які 

супроводжують чию-небудь гру або спів. 4. Група людей, яка супроводжує кого-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%88
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%88
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%88
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://sum.in.ua/s/suprovodzhuvaty
http://sum.in.ua/s/suprovodyty
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небудь; почет при комусь. 5.  Група військовослужбовців, бойових машин, яка 

охороняє або конвоює кого-, що-небудь [38, c. 338]. 

 Слухач –  1.Той, хто слухає кого-, що-небудь. 2. Той, хто навчається, є студентом 

навчального закладу [11, c. 1089]. 

Слухання – 1. це активний процес сприйняття інформації; це психологічний 

компонент вербальної комунікації, метод декодування і сприйняття інформації. 2. 

активний процес, що вимагає уваги до того, про що йдеться. 3. Слухання – це 

вольовий акт, що складається так само із вищих розумових процесів. Для того щоб 

почути, ми повинні напружити увагу, а це нелегка праця. У стилі слухання 

відбиваються наша особистість, характер, інтереси і прагнення, положення, стать і вік 

[11, c. 1089]. 

Читати – 1. Сприймати що-небудь записане літерами, письмовими знаками; 

вимовляти для слухачів щось написане, надруковане. 2. Промовляти напам’ять 

(уголос або про себе) який-небудь текст. 3. Викладати слухачам які-небудь відомості, 

зміст чого-небудь. 4.  Відтворювати зміст, значення чого-небудь за знаками, рисками, 

лініями [33, c. 337]. 

Читацька діяльність – читацька діяльність зумовлена навчальними та суто 

особистісними потребами людини, має свої завдання й мотиви, засоби та способи, 

спрямована на певний предмет і результат [11, c. 1040]. 

–  це форма вияву пізнавальної потреби, що спонукає до свідомої діяльності з 

певним колом книжок, яким читач віддає перевагу перед іншими, тому що відчуває в 

них особливу потребу [33, c. 337]. 

Читання  –  один з найважливіших видів мовної діяльності, тісно пов'язаний як з 

вимовою, так і з розумінням мови. Також «чита́ння» – це здатність сприймати, 

розуміти інформацію, яка записана (передана) тим або іншим способом або 

відтворена технічними пристроями [36, c. 100]. 

–  один з найважливіших видів мовної діяльності, тісно пов'язаний як з вимовою, 

так і з розумінням мови. Також читання – це здатність сприймати, розуміти 

інформацію, яка записана (передана) тим або іншим способом або відтворена 

технічними пристроями [11, c. 1041]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9
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Читач –  1. той, хто читає, хто зайнятий читанням яких-небудь творів, до кого 

звернені твори писемності.  2. Відвідувач громадської бібліотеки, читальні [25, c. 

488]. 

Читацький інтерес – це виділення з певного кола друкованих видань книжки, 

якій читач надає перевагу [19, c. 48]. 

Читацька компетентність – 1. це не лише навичка власне читання, а уміння та 

навички, знання й цінності, завдяки яким людина може шукати інформацію для 

вирішення пізнавальних завдань, сформованості читацької навички. 2. особлива 

форма особистісного утворення, що відображає систему ключових компетентностей, 

здобутих дитиною у процесі вивчення курсу «літературне читання».                                            

3. Основу читацької компетентності складають три основні компетенції: 

пізнавальна, ціннісно-смислова і комунікативна. 

Читацька компетентність є особистісно-діяльнісним інтегрованим результатом 

взаємодії знань, умінь, навичок, індивідуального досвіду та ціннісних ставлень дітей 

[35, c. 100]. 
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