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Актуальність дослідження зумовлюється пріоритетними напрямами 

Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті щодо 

гуманізації освіти, її спрямування на духовний розвиток особистості. 

Концептуальними положеннями Базового компонента дошкільної освіти 

передбачено її орієнтацію на формування в дитини свідомого, ціннісного 

ставлення до загальної культури суспільства, збагачення її духовного світу 

через зв'язок національною і світовою культурою. 

Залучення до читання старших дошкільнят - складний процес, що 

вимагає від вихователя розуміння природи читацької діяльності дитини, 

знаходження шляхів ефективного розвитку читача. 

Старший дошкільний вік - період активного інтелектуального розвитку 

дитини, продуктивний період, у якому основними компонентами 

літературної освіти виступають: читацький інтерес, сприйняття та 

інтерпретація художнього твору, здатність до відображення літературного 

досвіду у самостійній творчій діяльності. 

Виховання читача - дошкільника з урахуванням перелічених 

компонентів дозволить педагогу ЗДО організувати особистісно орієнтований, 

процес літературної освіти, результатом якого стане грамотний - справжній, 

талановитий, компетентний - читач, що глибоко усвідомлює зміст 

літературного твору, що розуміє внутрішній задум автора, здатний оцінити її 

художні переваги. 

Мета дослідження – розробити методику виховання інтересу до змісту 

художнього твору в дітей старшого дошкільного віку. 

Завдання дослідження: 

1. Розкрити сутність поняття «вихованість інтересу дітей старшого 

дошкільного віку до змісту художнього твору»; 

2. Визначити критерії, показники і схарактеризувати рівні вихованості в 

дітей старшого дошкільного віку інтересу до змісту художнього твору.  



3. Розробити методику реалізації педагогічних умов виховання інтересу до 

змісту художнього твору в дітей старшого дошкільного віку. 

Об’єкт дослідження – художньо-пізнавальна діяльність дітей 

старшого дошкільного віку. 

Предмет дослідження – методика виховання інтересу до змісту 

художнього твору в дітей старшого дошкільного віку. 

У науковій роботі досліджено проблему виховання інтересу до змісту 

художнього твору в дітей старшого дошкільного віку, розроблено методику її 

реалізації у виховному процесі закладу дошкільної освіти.  

Поняття «інтерес» розглядається як певний психічний стан особистості, 

відображає її стійке пізнавальне позитивне емоційне ставлення до певних 

об'єктів, процесів, подій, явищ, особистостей, персонажів, що виявляється в 

різних видах діяльності. У цьому контексті виховання інтересу є процесом 

цілеспрямованого, організованого педагогічного впливу, підтримки і 

стимулювання пізнавальних пошуків і зацікавленості вихованців, розвитку 

їхніх пізнавальних потреб, переживань та мотивів. Цей процес стимулює 

розвиток розумових, емоційних, діяльнісно-творчих задатків дітей і формує 

належні життєві стандарти й естетичні смаки.  

Вихованість інтересу до змісту художніх творів в старших 

дошкільників визначалася за чотирма критеріями та їх показниками: 1) 

когнітивним; 2) емоційно-мотиваційним та діяльнісним критерієм з його 

показниками (ініціативність дітей в організації різних видів діяльності за 

змістом художніх творів; активність дітей у відтворенні змісту художніх 

творів; тривалість інтересу до змісту художнього твору). 

У дослідженні розроблено методику виховання інтересу до змісту 

художнього твору в дітей старшого дошкільного віку, що обіймала три етапи. 

Перший – етап передбачав ознайомлення дітей із творами художньої 

літератури, розуміння й усвідомлення дітьми сутності авторської позиції при 

сприйнятті ними художнього твору. Метою другого – було спонукання 

вихованців до відповідного емоційного відгуку засобами художнього слова 



(співчуття, співучасті та ін.), ознайомлення з широкою палітрою людських 

почуттів на прикладі життя літературних персонажів. Третій етап – 

передбачав перенесення набутого пізнавального, емоційного, оцінного 

досвіду в повсякденне життя дошкільників; збагачення когнітивного, 

емоційного, творчого потенціалу особистості старших дошкільників у 

результаті занурення до змісту художніх творів.  

 Експериментально доведено, що реалізація визначених педагогічних 

умов виховання в дітей старшого дошкільного віку інтересу до змісту 

художнього твору в сучасних дошкільних навчальних закладах позитивно 

впливає на ефективність цього процесу.  


