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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Соціально-економічні перетворення, що відбуваються в сучасному 

українському суспільстві, докорінно змінили й орієнтації в галузі освіти на тлі 

утвердження гуманістичної парадигми.  

Могутнім інструментом формування свідомості людини й виховання її 

душі завжди були художнє слово, книга, влучно названа В. Сухомлинським 

неминучим світочем, джерелом духовності, що супроводжувала людину 

протягом усього життя. Книгу як найвищу цінність, символ зв’язку з Духом 

сприймали ще Аристотель, Гегель, Кант, Конфуцій, Сократ, Г. Сковорода та ін. 

На жаль, у сучасному світі зміна пріоритетів, новітні інформаційні технології 

витіснили книгу до другорядних джерел інформації, що призвело до розриву 

традицій і, відповідно, – духовного збіднення суспільства. Книга втрачає не лише 

свою біографію, що складалася зазвичай кількома поколіннями родини, а й гідне 

місце серед засобів духовно-інтелектуального єднання людей. 

Вивчення читацьких інтересів і ціннісного ставлення до книги підтвердило 

більшою мірою споживацьке, а не ціннісне ставлення до неї і в дорослих, і в 

дітей. Аналіз результатів анкетування батьків виявив визнання пріоритету 

інформаційно-освітньої функції книги; разом з тим більшість батьків зневажливо 

ставляться до дитячих казок та фольклору, зауважуючи, що їхнє місце – у 

ранньому віці; для дошкільників же як більш значущу називають пізнавальну 

літературу вжитково-розвивального та довідкового жанрів (75%), зокрема 

електронні засоби інформування; лише 8% батьків віддали перевагу книгам з 

повчальним змістом.  

Проблему використання художнього слова у вихованні й навчанні дітей 

достатньо глибоко й різнобічно досліджували суспільні діячі, письменники, 

просвітителі в різні історичні періоди (Г. Ващенко, К. Вентцель, С. Русова, 

Г. Сковорода, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.).  

Усвідомлюючи надзвичайну роль книги у вихованні особистості, яка 

зростає, вони з особливою відповідальністю й вимогливістю ставилися до 

відбору текстів для дітей, наполягали на необхідності прищеплювати любов до 



читання з перших років життя. Педагогами й психологами проведено численні 

дослідження, пов’язані з виявленням особливостей сприймання літературних 

творів (Т. Алієва, Л. Виготський, О. Запорожець, В. Кудрявцев, Г. Люблінська, 

О. Мелік-Пашаєв, Т. Рєпіна); удосконаленням методики роботи з книгою 

(М. Алєксєєва, А. Виноградова, М. Коніна, Н. Карпінська, Л. Панкратова, 

О. Ушакова); формуванням художньо-мовленнєвої діяльності дітей (А. Богуш, 

Н. Гавриш, Л. Гурович, Л. Таллер, С. Чемортан).  

Отже, актуальність окресленої проблеми, соціальна й практична 

значущість і зумовили вибір теми дослідження: «Психолого-педагогічні умови 

виховання ціннісного ставлення до книги у дітей старшого дошкільного 

віку».  

Об’єкт дослідження – виховання ціннісного ставлення до книги в дітей 

дошкільного віку.  

Предмет дослідження – психолого-педагогічні умови виховання в дітей 

старшого дошкільного віку ціннісного ставлення до книги.  

Мета дослідження - теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити сукупність психолого-педагогічних умов виховання в старших 

дошкільників ціннісного ставлення до книги.  

Завдання дослідження:  

1. Визначити понятійно-категоріальне поле дослідження, уточнити 

сутність поняття «ціннісне ставлення до книги» щодо дошкільного віку.  

2. Виявити особливості ставлення до книги в дітей, батьків, вихователів 

дошкільних закладів.  

3. Визначити критерії, показники й схарактеризувати рівні ціннісного 

ставлення до книги в дітей старшого дошкільного віку.  

4. Обґрунтувати психолого-педагогічні умови виховання в старших 

дошкільників ціннісного ставлення до книги. 

5. Експериментально перевірити ефективність визначених психолого-

педагогічних умов виховання в старших дошкільників ціннісного ставлення до 

книги. 



Для досягнення поставлених мети й завдань використано комплекс 

методів дослідження: теоретичні - аналіз філософської, літературознавчої, 

психолого-педагогічної літератури для визначення вектора дослідження, його 

етапів, формулювання завдань, виявлення сутності й особливостей процесу 

виховання ціннісного ставлення до книги дітей і дорослих, вивчення стану 

роботи дошкільних закладів у цьому напрямі; структурно-порівняльний аналіз,  

синтез, узагальнення, моделювання для обґрунтування сукупності психолого-

педагогічних умов виховання в дітей ціннісного ставлення до книги; емпіричні – 

опитування (анкетування, бесіда, тестування), методи прямого, опосередкованого 

спостереження та самоспостереження; праксиметричні – вивчення стану й умов 

виховання ціннісного ставлення дошкільнят до книги (аналіз, систематизація та 

узагальнення досвіду роботи дошкільних закладів); педагогічний експеримент; 

методи математичної статистики для інтерпретації результатів дослідження. 

Апробацію результатів дослідження було здійснено шляхом 

експериментальної роботи на базі Новоукраїнського КЗДО №1 «Ромашка» 

Кіровоградської області. Основні теоретичні положення роботи 

обговорювалися на засіданнях методичного об’єднання Новоукраїнського 

району Кіровоградської області й отримали позитивну оцінку. 

Публікації. із проблеми дослідження наявна публікація у збірнику 

студентських наукових праць факультету дошкільної та спеціальної  освіти 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

(2021 р.). 

Структура й обсяг роботи. Робота складається із вступу, двох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг роботи становить 114 сторінок. 

Висновки. У роботі теоретично обґрунтовано та експериментально 

перевірено відповідні психолого-педагогічні умови виховання ціннісного 

ставлення до книг у дітей старшого дошкільного віку. 

1. На підставі термінологічного й структурно-функціонального аналізу 

понятійного апарату дослідження було уточнено зміст ключових понять: 



дитяча книга; ціннісне ставлення до книги старших дошкільників, під яким 

розуміємо стійкий прояв дитиною інтересів, бажань і потреб, пов’язаних із 

взаємодією з книгами, здатність емоційно відгукуватись на їхній зміст і 

форму, що ґрунтується на достатньому літературному досвіді в межах 

вікових можливостей. 

2. Визначено компоненти ціннісного ставлення до книги: когнітивний, 

мотиваційно-потребнісний, емоційно-оцінний, поведінковий та характерні 

особливості: залежність від картини світу, синкретичність сприйняття 

зовнішніх і внутрішніх аспектів книги, залежність від ціннісного ставлення 

до книги в мікросоціумі, кореляційний зв’язок з умінням читати, виявлення в 

поводженні з книгою, емоційно забарвлене оцінювання, що дозволило 

розглянути досліджувану якість у контексті дитячої субкультури. 

3. Критеріями й показниками оцінки рівнів прояву в старших 

дошкільників ціннісного ставлення до книги було визначено: мотиваційно-

потребнісний з показниками: частота звернення до книги; тривалість 

зацікавленості нею; пріоритетність книги серед інших видів діяльності; 

когнітивний, що виявлявся через рівень поінформованості дитини про книгу 

(її призначення, користь, структуру); багатство літературного досвіду, 

активність літературно-художньої комунікації; емоційно-оцінний, 

показниками якого були емоційно-оцінне сприйняття прочитаного; наявність 

читацьких пріоритетів; уміння оцінювати книгу за зовнішніми та змістовими 

параметрами; поведінковий з показниками: уміння використовувати книгу як 

джерело інформації; шанобливе ставлення до книги; виявлення активності в 

читацькому середовищі групи (родини). 

4. Узагальнення різних підходів до визначення психолого-педагогічних 

умов, практичного досвіду, експертних оцінок фахівців у галузі дошкільної 

освіти дало підстави для обґрунтування сукупності психолого-педагогічних 

умов в єдності їх суб’єктного, змістовного та організаційно-процесуального 

складників: планування освітньої діяльності на основі текстоцентричного 

підходу, на основі групування навчально-програмного змісту навколо 



літературних і фольклорних творів; упровадження трирівневої системи 

занять на основі або з використанням літературних творів; створення в групі 

дошкільного закладу та родині читацького середовища, насиченого 

традиціями й ритуалами спілкування з книгою; залучення батьків до 

виховання в дітей ціннісного ставлення до книги. 

5. Реалізація психолого-педагогічних умов під час формувального 

експерименту відбувалась поетапно. На кожному з етапів (мотиваційному, 

емоційно-оцінному, інтелектуально-пізнавальному, соціально-

психологічному та завершальному) змінювалися смислові акценти: від уваги 

до зовнішньої привабливості книги через використання книжок-іграшок, 

залучення дітей до оцінювання книги на основі власних емоційних відчуттів 

у процесі театралізованої діяльності, роботи на інтегрованих заняттях та в 

читацькому середовищі групи й родини – до розкриття художньої цінності 

книги та знаходження особистісних смислів у текстах книг.  

Зіставлення результатів контрольного обстеження з даними зрізу на 

констатувальному етапі експерименту засвідчило, що в ЕГ має місце 

позитивна динаміка рівнів сформованості ціннісного ставлення старших 

дошкільників до книги. Особливо значущі зміни відбулися за мотиваційно-

потребнісним та когнітивним критеріями. Так, в ЕГ кількість дітей з 

достатнім рівнем збільшилась з 8,3% до 25%, а з низьким рівнем зменшилася 

– з 16,7% до 0%. У КГ показники позитивної динаміки виявилися менш 

переконливими. 

 


