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У статті проаналізовано нинішній стан проведення роботи з дитячою книгою в 

початковій школі та формування і розвитокчитацьких інтересів у навчальному 

процесі,розглянуто методичне вирішення цієї проблеми;розкривається роль проведення 

урокуз дитячою книгоюяк одного з оптимальних шляхів подолання кризи читання в 

умовах сучасної освіти, їх значення для розвитку мислення й мовлення учнів-

початківців.На основі експериментудоведено, що уже у молодшому шкільному 

віціможна досягти високого розвитку читацьких інтересів, які впливають 

насамостійність читання,знайомлять свого читача з навколишнім світом, зі світом 

науки,розширюють коло інтересів і знань школяра,формують здібності, дитяче 

мислення. 

Ключові слова: читацький інтерес, індивідуальний інтерес, читацька 

діяльність,освіта, освіченість. 

 

Сучасні процеси в політичному житті незалежної України останнього десятиліття 

ХХІ століття зумовили кардинальні позитивні зміни в усіх сферах національного буття. 

Позитивні тенденції спостерігаються й у царині сучасної освіти. Так, основні напрямки 

програми «Освіта» для середньої загальноосвітньої школи дозволяють вирішувати 

питання щодо цілеспрямованого проведення роботи з дитячою книжкою відповідно до 

вікових особливостей дітей, їх підготовки до сприймання та аналізу художніх творів. В 

Україні окремі аспекти цієї проблеми в початковій школі представлено в працях 

О.В.Джежелей, В.О. Мартиненко, В.О.Науменко, О.Я. Савченко, Г. П.Ткачукі багато 

інших. 

Варто відзначити, що в більшості випадків ці уроки читання «поставлено» на 

тематичну основу. А це, по-перше, звужує можливості художньої книжки впливати на 

формування світогляду дитини, на становлення її як читача; по-друге, молодші школярі 

навчаються з шести років, а от же, варто враховувати їх вікові особливості, не 

затримуючи зацікавленість у читанні, в розвитку читацьких інтересів, бо певна кількість 

дітей ідуть до школи, вміючи самостійно читати. 

Отож, щоб вирішити питання проведення роботи з дитячою книжкою на перших 

етапах початкової шкільної освіти необхідно, насамперед, вивчити індивідуальні 

інтереси тих, кого ми будемо навчати. 

Доведено, що дитяча книга – це вихователь. Вона допомагає розподілити симпатії 

й антипатії, формує світогляд, виховує риси характеру, любов до своєї країни, повагу до 

праці й людей праці, почуття патріотизму, інтернаціоналізму тощо, та в першу чергу 

дозволяє виховувати у своїх читачів естетичні погляди, відношення до красивого у 

побаченому, відношення між людьми, особисті й читацькі інтереси. Оскільки книга для 

людини має велике значення взагалі, бо саме з неї починається освіта й освіченість, 

виховання та самовиховання, індивідуальне духовне життя, то варто подбати, щоб вона 

стала для школяра другом, мудрим учителем і наставником. Але для цього потрібна 

копітка, систематична робота вчителя, спрямована на виховання інтересу школярів до 

книги, до самостійного читання. Досвід автора цієї статті стверджує, чим раніше 

відбудеться перша зустріч дитини з художньою книгою, тим міцніша є надія на те, що 
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можна виховати вдумливого читача, який за 3-4 роки навчання в школі має виробити 

свій смак, свій читацький інтерес.  

Розглянута дефініція психолого-педагогічного поняття «читацький інтерес» має 

різне змістове наповнення, а відтак, і трактуються по-різному. Зі сторони 

особистості«інтерес» – це відношення людини до чогось іншого, цінного, цікавого». У 

педагогічному словнику це тлумачення дається так:«Читацький інтерес дітей – це 

відношення до твору певного змісту чи виду літератури» [4, т. 2]. Свого часу дуже 

влучно писав Г.Гегель, що «інтерес – це діяльність людини, яка витікає із потреб, 

бажання, зацікавленості» [2, с. 20]. Отож, розглядаючи дитину, яка щойно переступила 

поріг школи, вчитель не може не задуматися над тим, яким стане його учень, коли буде 

навчатися в старших класах, коли піде самостійним життєвим шляхом; які моральні 

якості виховає він у собі за шкільні роки. Тому важко переоцінити уроки роботи з 

дитячою книжкою (уроки позакласного читання), бо твори, які вивчають на уроках 

класного і позакласного читання мають велике значення для формування і розвитку 

читацьких інтересів. 

На основі аналізу навчальних посібників по роботі з дитячою книжкою, 

з’ясовано, що книжка дійсно вихователь, бо вона впливає на громадянське і моральне 

ставлення людини, це шлях до пізнання світогляду, природних явищ, це ключ до 

відкриття відносин між людьми, розкриття добра і зла, досягнень, боротьби і 

непримиримості – тобто вона допомагає формувати «суспільне й моральне обличчя 

людини», а відтак, впливає, в цілому, на уроки класного читання, на індивідуальні 

читацькі інтереси, формування і розвиток яких у дітей початкової школи і є метою цієї 

статті. 

Аналіз наукових джерел з проблеми (О.В. Джежелей, Л.І. Іванова, М.М. Наумчук, 

В.О. Мартиненко, О.Я.Савченко), психолого-педагогічні засади формування навички 

читання (Г.П. Коваль, В.С. Паламарчук, О.М. Пєхота, Г.В. Підлужната ін.) дають 

підстави окреслити напрями нашого дослідження.  

З’ясовано, що у процесі вивчення шкільної програми та педагогічного досвіду ні 

школу, ні суспільство, ні вчителів і багатьох фахівців сьогодні не задовольняє стан 

читання молодших школярів. Відповідні спостереження й статистика свідчать, що 

значна частина учнів читають повільно. Таким дітям важко виокремити головне в 

навчальному тексті. Внаслідок цього вони неохоче й мало читають, часто втрачають 

інтерес до уроків читання й до навчання загалом, але знання будь-якого шкільного 

предмета неможливі без навички швидкого й осмисленого читання. Тому, при навчанні 

грамоти маленькому читачеві варто пропонувати різні види мовленнєвої й мислительної 

діяльності: живі бесіди, спостереження, розповіді, відгадування загадок, перекази тощо. 

Ці види роботи будуть «помічниками» для створення мовленнєвих ситуацій, 

узагальнюючих процес читання, адже читацька навичка формується на основі 

багаторазового повторення дій. Це значить, що при навчанні грамоти треба багато 

читати, слухати, відповідати на запитання, переказувати прочитане, щоб сформовані 

навички стали з перших шкільних днів природними, а учень би вірив у свій успіх. У 

такому разі можна говорити і про розвиток читацьких інтересів.  

- Які ж мотиви керують маленькими читачами? 

Аналіз якісної та кількісної характеристики мотивів, якими першокласники 

керуються сьогодні, відносячи названий вид діяльності до розряду «улюблених», або ж 

навпаки, демонструє нам таку картину. 

Не люблять читати – працювати, тому що: 

1) не вміють, не пробували виконувати це завдання, приблизно до 40-45% 

початківців. Отже, на кожному уроці мають бути різні завдання, які повторюються в 

різних варіантах – чим частіше, тим краще. 

2) немає стимулюючого об’єкта: малюнка, образу, не цікаво; 

А відтак: до нового слова – малюнок, до тексту – малюнок, більше розглядати, 
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обговорювати, відповідати на запитання, складати речення і т.п. 

Решта респондентів беруть до рук книжки, розглядають, намагаються читати, але 

бояться. Читають (до того ж неодноразово) лише добре відомий текст. Варто звернути 

увагу, що діти пробують свої сили охоче в читанні тоді, коли є 2, 3 чи 4 рядки тексту та 

відповідний малюнок. У такому випадку малюнок дає змогу школяреві перепочити, 

підготувати себе до сприймання наступних речень.. 

Звернемо увагу ще й на те, що поняття «читацька діяльність» відносно нове, воно 

виникло серед психологів, бібліотекарів і методистів, які розглядають читання як 

комунікативно-мовну, пізнавальну діяльність, скеровану на сприйняття, осмислення й 

відтворення прочитаного [9]. 

В останні роки вчені, методисти, вчителі знаходять можливість ефективних 

прийомів навчання дітей читати й оволодіти читанням. Та все ж особливу увагу 

привертає проблема підвищення читацького інтересу учнів, бо книга – «володар знань», 

книга – вихователь, вона допомагає формувати суспільний і моральний облік людини. 

Отож діти мають якомога раніше залучитися до читання, адже їм треба багато чого 

знати. Для виконання вище означених завдань, дитяче читання неодмінно треба 

направляти, щоб навчити школяра співпереживати з героями тексту, відчувати естетичне 

задоволення від майстерності автора писати свій твір, вчити оперувати книжковим 

фондом, розвивати дитячий читацький інтерес. У психології «інтерес» трактується як 

форма вияву вибіркового ставлення особистості до об’єкта, що визначається його 

життєвою важливістю і емоційною привабливістю» [4, с. 159]. 

У педагогічних енциклопедичних джерелах читацький інтерес тлумачиться як 

«ставлення до твору певного змісту чи виду літератури» [5, с.486]. Аспекти цього 

поняття нас цікавлять у плані спонукання дітей охоче розповідати про свої улюблені 

книги, обмінюватись думками, висловити бажання про прочитане. 

В історії методики викладання читання в початковій школі є чимало 

рекомендацій щодо розвитку читацького інтересу школярів, формування 

літературознавчої компетентності. В цьому плані, приєднуючись до відомих позицій[9, 

с.4], пропонуємо вирішення таких«основних» завдань: 

- зацікавити учнів читанням, навчити вибирати літературу; 
- враховувати вікові та особистісні інтереси; 
- створювати належні психолого-педагогічні умови для сприйняття, розуміння та 

оцінки прочитаного; 

- формувати навички аналізу художнього твору; 
- організовувати дослідницьку роботу школярів відповідно до прочитаного; 

розвивати усне та писемне мовлення; 

- працювати постійно над розвитком естетичного смаку» . 
Прилучення дітей до читання художніх творів, починаючи з першого року 

навчання, великою мірою сприяє й тому, що література, як наголошував М. Бахтін, «не є 

простим використанням мови, а її художнім пізнанням». За словами відомого науковця, 

«це сам образ мови, художня самосвідомість мови» [1, с. 287]. А, отже, керівництво 

роботою з дитячою книжкою важливе для учнів початкових класів тому, що сам читач 

ще не має досвіду читання книг, але ж самі по собі вікові особливості молодшого 

шкільного віку створюють умови найбільш емоційного впливу на читача.  

Тлумачення цього поняття – читацький інтерес – не є предметом нашого 

дослідження;наше завдання – як«примусити» учнів читати і говорити, говорити багато 

про свої улюблені книги, щоб читач обмінювався думками і своїм бажанням щось 

додатково прочитати, переказати прочитане, зацікавити маленького читача книжкою. 

На нашу думку, надзвичайно важливою умовою якісного забезпечення 

комунікації є саме володіння мовою та мовленням, уміння висловлювати свої думки і 

усно, і письмово. Якраз книжка стає для дитини сутнісним важелем навчання логічно-

послідовного, граматично правильного мовлення, бо воно засвоюється лише практично: 
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спершу під час читання слів, речень, казок, оповідань тощо, а згодом у бесідах, при 

складанні речень. Ось тому методисти, вчителі початкової школи значну роль відводять 

урокам роботи з дитячою книжкою. Та щоб дібрати для читання необхідний матеріал і 

спланувати роботу з ним, вчитель мусить мати достовірні відомості про читацький 

кругозір і набутий досвід вихованців у роботі з книгою. Зробити це можна лише за 

умови ретельного вивчення індивідуальних інтересів дітей. Найпростішим, проте 

оптимальним способом такого моніторингу, є індивідуальна співбесіда з учнями.  

Так, протягом останнього п’ятирічного експерименту в школах Одеської області 

при першому знайомстві з дитиною вчителі з’ясовували шляхом опитування таку 

інформацію: 

- Чи є в тебе вдома дитячі книжки? 

- Що найбільше тобі подобається: слухати, коли читають? Читати книжку 

самому? Гортати сторінки, розглядаючи малюнки? 

- Чим подобається тобі займатися у вільний від занять час: читати книжки? 
Дивитися телевізор? Гратися своїми улюбленими іграшками? 

Для того, щоб правильно здійснювати керівництво читанням художньої 

літератури, розвивати читацький інтерес, було поставлено за мету – у березні кожного 

навчального року в першокласників і другокласників виявляти: 

1) хто дітям читає більше: батьки чи вони читають самостійно? 

2) які твори їм більше подобаються ? 

У результаті опитування було встановлено, що «достатня» кількість дітей навіть 

не люблять слухати читання книжок, близько 13,7% другокласників читають самостійно 

щодня. Тому вже з 2-ого класу вчителю варто в куточку для роботи з дитячою книжкою 

виставляти цікаво оформлений список рекомендованої літератури, поновлювати вітрину 

книжок, а на уроках позакласного читання проводити короткі «подорожі» за 

виставленими книжками. Добирати книжки слід, розширюючи тематику класного 

читання, доповнюючи навчальну програму. На цій основі було складено 

експериментальні хрестоматії для позакласного читання учнів 1-х та 2-х класів з 

українською та російською мовами навчання «Чарівний дзвіночок» [10-11] 

та«Волшебный звоночек» [12-13]. 

Слід констатувати, що 17,5 % респондентів із тих, хто лише розпочинав навчання 

в першому класі, зізнались, що вони люблять грати в ігри на комп’ютері замість читання 

книжки. З цією категорією дітей цілеспрямовано проводились додаткові заходи щодо 

заохочення їх читанням. 

Другий спосіб вивчення читацького інтересу – це анкетування. Його доцільно 

застосовувати уже в 2-му класі. Так, анкетним способом було опитано від 160 до 

189учнів щорічно – у березні – протягом п’яти років. Встановлено, що в деяких дітей 

уже сформовані погляди на читання книжок – 39,1%, та серед опитаних були такі, які 

любили слухати читання вчителем чи дорослими – 22%.а 32,3% читали лише за 

завданням учителя; зустрічались і такі, котрі загалом не виявляли інтересу до книжки 

(6,6 %). Отож, завдання авторастатті та вчителів-експериментаторів було таким: 

розвивати інтерес у дітей до самостійного вибору і читання текстів, вчити аналізувати 

вчинки героїв; домагатись впливати через зміст творів на учнів, тобто зацікавлювати їх у 

читанні. 

Результати першої перевірки шляхом споглядання виявилися не 

втішними(березень 2015 р.). Навіть на основі спостереження зазнаннями учнів 

контрольного класу та враховуючи багаторічний практичний досвід автора цієї праці, 

можна сказати, що, по-перше, у більшості школярів відсутній інтерес до читання як 

одного із засобів пізнання навколишнього світу та естетичної насолоди;по-друге, у 

молодших школярів недостатній рівень знань, умінь і навичок, які дають учням 

можливість із найменшою затратою сил та часу читати за усвідомленим вибором. Перед 

цим, згадаємо, поставивши учням 2-х класів запитання «Чим ти любиш займатися в 



Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія «Педагогічні науки». – Вип. 39. 

 
102 

вільний час?» більшість із них сказали: «Дивитись телевізор та грати в комп’ютерні 

ігри», причому перегляд телепередач займав у середньому 2-2,5 години на день, а то і 

більше. Із відповіді видно, що рівень читацької активності учнів і в контрольних, і в 

експериментальних класах, станом на березень 2015 року був, як на наш погляд, 

незадовільний. 

На жаль, бесіди з батьками учнів 2-х класів привели до сумних роздумів. Не всі 

батьки розуміють, що інтерес до книжки, перші читацькі навички закладаються саме в 

сім’ї. У результаті опитування батьків виявилось, що менша кількість їх читають з 

дітьми регулярно, а решта – від випадку до випадку. Проте приблизно 70%опитаних 

батьків читають дітям пригодницькі та розважальні жанри. Зрозуміло, що невміння 

дорослих по-справжньому читати з дітьми – це результат слабкого керівництва 

читанням. 

А тому було заплановано щорічно проводити перевірку залишкових знань у кінці 

навчального року (квітень 2016 р., 2017 р., 2018 р.) у трьох класах: других, третіх, 

четвертих – за спеціально розробленими завданнями для тестування (Б класи – 

контрольні; А та В класи – експериментальні). 

Щоб переконатися у вірогідності нашого експериментального дослідження, ми 

продовжили експериментальну роботу з тими ж класами у квітні 2016 року. Учні 

експериментальних класів весь навчальний рік працювали за навчальними посібниками 

для позакласного читання В. Трунової, учні контрольних класів – за списком і добіркою 

творів учителем. 

Спостерігаючи за проведенням цих уроків у контрольних класах, варто сказати, 

що вони проходили не зовсім цікаво й сухо – читали і відповідали на запитання 

вчителя...Проаналізувавши ці результати було зроблено висновок, про причини 

виявлених недоліків. А вони були такі: 

1) недостатня обізнаність учителя із головними завданнями уроків роботи з 

дитячою книжкою; 

2) відсутність цілеспрямованого підходу до вирішення проблеми розвитку 

читацької самостійності, що значною мірою викликано недостатнім науково-

методичним забезпеченням діяльності педагога і дітей, бо діти читали те, що принесли. 

А як не приніс книжку?... 

3) відсутність системного підходу до організації та проведення цих уроків 

читання, недотримання на цих уроках психолого-педагогічних і методичних положень 

щодо формування і розвитку читацької навички школярів. 

Уроки читання дитячої книжки в експериментальних класах проходили на багато 

ліпше, цікавіше й жваво. Провівши з дітьми тестування, пересвідчились, що в 

учнівських класів (2-А та 2-В) був підвищений інтерес до проведення роботи з дитячою 

книжкою і до книжки взагалі. Це пов’язано з тим, що вчитель приділяла багато уваги 

різноманітним формам уроків, які проводили точно за вказаною у посібнику тематикою, 

використовували різні методи та прийоми для підвищення читацької самостійності [8]. 

Тест 1.Перевірка залишкових знань за вивченими творами на уроках роботи з 

дитячою книжкою за темою «Ми читали казки» 

(Свою відповідь треба було підкреслити або дописати) 

1.Автором народних казок є: народ; письменник; поет? 

2.Скільки козенят було у кози ( казка «Вовк та козенята»)? 

троє;шестеро;семеро; 

3.Скільки звірів улізло в рукавичку у казці «Рукавичка»? 

п’ятеро; шестеро; семеро; 

4. Кого з цих звірів не було в рукавичці? 

кабана ;вовка;собаки: 

5.Куди кликала Лисичка Журавля в казці «Лисичка та Журавель»? 

на полювання;у гості;на прогулянку; 
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6.Лисичкапригощала Журавля: м’ясом, кашою з молоком, картоплею? 

7. Журавель подавав страву Лисичці: на тарілці, у глечику, у горщику? 

8. Із якої це казки? Напиши: «Ось тобі й маєш, півень мене перехитрив,  

облизавшись промовила Лисичка». 

9. Чим займався Півник із казки «Колосок», коли побачив на землі  

пшеничний колосок»?:танцював, тісто місив, підмітав подвір’я, 

10. Про яких трьох синів говориться в казці «Три сина»? Як їх звали? 

Для більшої вірогідності в 2-х класах, суто експериментальних, у квітні 2017 р. 

провели знову тестування за тим же тестом (тест 1). Ці класи працювали вдома і на 

уроках за посібниками В. Трунової. Клас 2-Б був контрольний, працював у звичайному 

режимі , класи 2-А та 2-В були експериментальні. 

До вибраної теми було взято розроблені запитання (див. тест 1) із варіантами 

відповідей (на одне запитання три відповіді). Учневі треба було правильно прочитати, 

подумати і лише підкреслити одну правильну відповідь. Про результати тестування (на 

квітень 2017 р.)свідчить таблиця 1.1. 

Таблиця 1.1. 

Аналіз відповідей за тестом 1 (2 класи, станом на квітень 2017 року) 

 

Класи 

 

Тема 

Правильні відповіді на окремі 

запитання 

Правильні 

відповіді 

Кіл-

кіст

ь 

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2
 к
л
а
си

 

контр.– 

Б 

(30 

учн.) 

 

Ми 

читали 

казки 

22

4 

22

5 

22

3 

32

2 

12

5 

11

8 
23 19 

11

6 
321 206 68,7 

експ. 

А 

(31 

учн.) 

22

9 

33

0 

33

0 

22

9 

33

1 

23

0 
31 

11

7 

22

7 
330 284 91,6 

експ.– 

В 

(29учн.) 

22

8 

22

3 

22

6 

22

5 

22

9 

22

9 
28 

21

8 

22

6 
229 261 90,0 

 

Із таблиці видно, що, в основному учні 2-х класів непогано засвоїли вказану тему, 

та ми вважаємо, що була слабка систематична робота, яку проводили вчителі на уроках 

читання відповідно до розвитку читацьких інтересів, бо другокласники не 

запам’ятовували окремі цікаві місця щодо змістової сторони казок (табл. 1.1). Адже на 

восьме тестове запитання в усіх класах були допущені фактичні помилки.  

Варто сказати, що інтерес (від лат. іnterest – важливий, значущий) –емоційно 

забарвлене ставлення до навколишнього, спрямованість людини на певний об’єкт чи 

певну діяльність, викликану позитивним зацікавленим ставленням до чогось чи когось. 

Інтерес не є чимось застиглим, незмінним, він піддається формуванню, збагаченню, 

розвитку;це активна пізнавальна спрямованість людини на певний предмет чи явище 

дійсності. А тому А .Ф. Климанова вбачає у змісті навчання читанню і розвиток усіх 

його ліній: 

- засвоєння форм, видів і способів читання; 

- формування розуміння літератури як мистецтва слова; 

- розширення кола читання і слухання дитячих книжок; 

- зв’язок читання зі всіма видами мовленнєвої діяльності»[3, с. 31]. 

Як бачимо, правильно організований процес читання при роботі з дитячою 

книгою включає працю і творчість читача. Так, читаючи, учень активно реагує на 
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вчинки героїв, дає їм оцінку, співпереживає, відтворює їх у своїй уяві, бере участь у 

співтворчості, а це підвищення його читацької діяльності, його інтересу.  

Зазначимо, що робота з дитячою книжкою (позакласне читання) дає можливість 

забезпечити учнів додатковими знаннями, а це дозволяє реалізувати в повному обсязі 

шкільну програму. Крім того, кожна книжка чи твір, які рекомендує вчитель для 

читання, має добиратися відповідно до віку (класу); важливо, щоб вона містила яскраві 

ілюстрації, до яких можна розробити різні завдання: намалювати або дібрати ілюстрації 

до тексту, створити аплікацію, зліпити (наприклад, персонажа казки).Так, коли 

прочитали текст, дитина дає відповідь на запитання, переказує, вона фантазує на основі 

прочитаного, малює картинку до певної частини твору, придумує іншу кінцівку тексту, 

вибирає певні риси характеру героя чи називає події й т. п. Цікавим і плідним є такий не 

надто поширений вид роботи, як «передбачення сюжету за ілюстраціями»: дітям 

пропонують розглянути ілюстрації (чи малюнки) до незнайомого тексту й скласти за 

цими малюнками власну казку чи оповідання Це дозволяє дітям передбачити, ким є 

намальовані персонажі, які й чому події з ними відбуваються, чим має закінчитись текст. 

Такі креативні завдання діти виконують дуже охоче, і з надзвичайним інтересом і 

старанністю читають запропоновані тексти. Та добираючи твори, слід враховувати 

вимоги до їх добору – кількісні й якісні. 

Кількісні вимоги досконало перевірені методичною наукою і окреслені шкільною 

програмою. На запитання, зі скількома дитячими творами може чи повинна заздалегідь 

познайомитися дитина будь-якого класу, готуючись до уроку проведення роботи з 

дитячою книгою чи навіть протягом тижня, місяця, не можна відповісти точно. 

Оптимальні норми вчені називають такі: підготовчий період – два – три нових малі 

тексти на кожне заняття; початковий період – група творів за визначеною вчителем 

темою – від 3до 5 сторінок, в залежності від мети уроку. При цьому, уже в  2-му класі до 

уроку роботи з дитячою книгою діти заздалегідь все читають у дома, а потім аналізують 

прочитане з учителем на уроці. Ось тому такі уроки часто правомірно називають 

позакласними, бо діти читають тексти «поза класом», а на уроках лише їх аналізують. 

Основний період – 3-4 класи – варто пропонувати групу текстів, які охоплюють до 8 

сторінок і які обов’язково школярі читають удома. 

Якісні вимоги щодо добору творів для позакласного літературного читання 

розв’язуються складніше. Це справа копітка, бо перед учнями гори літератури. Як 

вибрати із цього багатства лише декілька із них? Отож, спробуємо визначити вимоги 

якісного добору дитячих творів для позакласного читання, за якими й розміщено тексти 

в посібниках В.Трунової. Досвід указує на такі : 

1) доступність їх для учнів: у кожного учня мають бути чи то окремі тексти, чи то 
посібники з текстами, але вони мають бути для всіх учнів одинакові;  

2) обсяг рекомендованих творів не повинен перевантажувати учнів; 
3) уроки такого читання мають органічно «входити» в структуру заняття за 

програмою; 

4)для роботи з дитячою книгою для читання варто добирати маловідомі, 

різножанрові, твори різної тематики, різних авторів, відповідно до теми чи до якогось 

одного із шести виду уроку; 

5) добирати слід такі твори, які б розвивали жагу пізнати щось нове; 
6) слід прагнути, щоб учень, читаючи рекомендований твір переживав горе, 

радість, прикрощі, бо життя вчить: чим більше людина турбується про інших, тим 

добрішою вона стає. 

Дітей варто переконати, що в процесі читання тексту завжди в душі людини 

лишається те, що тобою, як читачем, самим передумано й пережито у процесі читання і з 

приводу читання, бо «лазити очима по літерах» – це не читання. «Треба переживати, 

відчувати, одягати чужі слова, щоб вони ставали немов би самим життям» ( В.Распутін).  

Із бесід учителів щодо цієї проблеми було також зроблено висновок, що чим 
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молодший учитель, тим цікавіші застосовують прийоми розвитку читацьких інтересів 

дітей. Вважаємо, що останні дані мають насторожити вчителів, бо не працюючи над 

розвитком читацького інтересу, ми випустимо в середню ланку школи убогу нечитаючу 

людину. 

У цей час особливо сильною є небезпека, що інтерес до книги може згасати. 

Щоб цього не трапилося, варто знати: не можна примушувати дитину читати через силу, 

треба зацікавити. 

Експериментальна робота та спостереження вчителів і автора експерименту дали 

підстави для відповідного висновку: формування любові до книги, інтересу до читання 

можна здійснити за таких умов: 

1) коли книги будуть завжди оточувати дітей, коли вони будуть красивими, 

кольоровими, різноманітними; 

2) зміст і форми роботи молодшого школяра з дитячою книгою мають відповідати 

рівневі підготовленості учнів конкретного класу; 

3) робота з книгою повинна бути організована так, щоб задоволення інтересу 

стало життєво необхідним для кожного учня, щоб витрачені сили приносили дитині 

радість і позитивні емоції, а набуті нею знання й уміння використовувались на інших 

уроках і у житті загалом; 

4) вчитель має знати, що саме хочуть слухати чи читати діти, чим кожен із них 

цікавиться, тобто володіти інформацією про читацькі інтереси. 

Завдання уроків і класного, і позакласного читання, вимоги до навички читання, 

які варто виробляти у школярів чітко визначені «Програмами для початкової школи» [6-

8]. Найголовнішими з-посередних є такі: 

- удосконалювати навичку читання, формувати і розвивати якість читання; 

- готувати вдумливого читача, який буде любити книгу і вміло працюватиме з 

нею; 

- розширювати і поглиблювати знання учнів про навколишнє 

середовище;формувати елементи наукового світобачення; 

- на основі розвитку читацького інтересу виховувати людяність, естетичні смаки, 

працездатність школярів; 

- розвивати мислення і мовлення, елементи літературознавчих уявлень.  

Зазначимо, що кожне завдання має конкретні шляхи реалізації, але реалізуються 

вони у взаємозв’язку, в процесі всієї роботи на уроках читання. 

Всі ці завдання можна добре вирішувати при роботі з дитячою книгою, бо з 

одного боку – це відносно вільні уроки. на яких розвиваються читацькі інтереси, 

кругозір дітей, їх естетичні смаки та почуття, сприймання художніх образів, їх уявлень 

та творчість;а з другого – на цих уроках вирішуються і програмні вимоги: формуються 

навички та вміння, необхідні активному читачу. 

Отже, методична особливість роботи з розвитку читацьких інтересів до книжки в 

початкових класах полягає ще й у тому, що вчитель повинен: 

- по-перше, зацікавлювати школярів читанням художніх творів; 

- по-друге, допомагати аналізувати зміст прочитаного, і лише після усвідомлення 

змісту (фабули) з’ясовувати ставлення дітей до подій, героїв та їх вчинків, які описано у 

творі. 
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Trunova V. Forming children’s interest in reading at the first stages of primary 

school education. 

The article reveals the role of working with children’s books as one of the favourable 

ways of overcoming junior pupils’ difficulties in reading under conditions of modern 

education. We also discuss the value of books for developing children’s thinking and speech, 

methods of forming and developing junior pupils’interest in reading while working with 

children’s books. 

The article analyzes the concept «reader’s interest» which has different meanings and, 

therefore, is explained differently. The author underlines the fact that children’s books help to 

define children’s likes and dislikes, form their conception of world, develop their traits of 

character, attitude to their country, respect for labour and working people, patriotism; they 

educate aesthetic sense, attitude to beautiful things in what has been read and in people’s 

relationship and so on. 

The author points out that nowadays neither school, nor society, nor teachers are 

satisfied with the junior pupils’ quality of reading. The major part of pupils of the 1 st  and 2nd 

formsdon’t have skills in reading books, can not see the main thing in educational texts, and 

that’s why they read too little without any wish and desire, and, consequently, pupils lose 

interest in reading lessons and in education in general.  

It is very important to encourage children to read fiction texts since their first year of 

study. While teaching literacy to a little reader, it is necessary to recommend him different 

kinds of speech and thinking activities: talks, observations, stories, various retellings, solving 

puzzles and so on. While studying literacy, one should read much, listen to what is said, 

answer the questions, retell the texts, discuss them, think over the information, make up 

sentences and so on. 

These kinds of work will contribute to forming speech situations, generalizing the 

process of reading. 

On the basis of our experiment it has been proved that at the primary school age one 

can already reach a high level of readers’ interest which influences their self-sufficient 

reading, introduces the surrounding world, widens pupils’ interests and knowledge, 

formsabilities, skills, children’s thinking. 

Key words: reader’s interest, personal interest, reader’s activity, education, literacy.    


