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Альтернативні ігри-вправи формують механізм оперативної пам’яті, включають навички пошуку, 

вибору слів за асоціативними ознаками і їх звуковому виду. Наприклад, «Дресирувальник і тварини», 

«Принеси.., будь ласка», «Яке число я загадав?», «Світлофор», «Лото», «Угадай, що я люблю». 

Конструктивні ігри вправи формують можливість прогнозування і осмислення висловлювань. Це такі 

вправи як – «Знайди скарб», «Вгадай, що я люблю», «Добрий-злий», Загадки у виконанні дітей, наприклад: I am 

white, I can swim and fly. I can‘t Jump. I like fish; I say kria (a duck). 

Ритмомузичні ігри – це традиційні ігри типу пісень, танців, хороводів, з обранням партнерів, які 

сприяють не стільки оволодінню комунікативними навичками, скільки самовдосконаленню фонетичної та 

ритмомелодійної сторони мови і занурення в дух мови, наприклад: «Nuts and May» 2, с. 127. 

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Отже, підводячи підсумки, можна 

сказати, що вивчення англійської мови починаючи з дошкільного віку є цілком актуальним і навіть потрібним. 

Для здійснення навчання іноземній мові, на даний час, існує велике різноманіття методик та технік для 

зручного вивчення англійської мови дошкільниками в ДНЗ та вдома. Також визначено, що вивчати англійську 

мову з дошкільного віку є менш травматичним і складним для дитини ніж в більш старшому віці, тому 

вивчення іноземної мови краще починати саме з дошкільного віку. 
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The article determines the abilities English language learning by pre-school children, the basic goals and 

objectives of teaching English preschool children are discovered, the basic methods of teaching English preschool 

children are characterised. 
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РОБОТА З ДИТЯЧОЮ КНИГОЮ В УМОВАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ НОВОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

У статті проаналізовано особливості  читацької роботи першокласників в умовах організації 

освітнього простору Нової  української школи, зміни у  підходах учителів до навчання учнів на підготовчому 

етапі  роботи з дитячою книгою. Розглянуто вміння та навички (компетенції), які  складають читацьку 

діяльність, у процесі якої формується читацька самостійність учнів 1-ого класу. 

Ключові слова: підготовчий етап формування читацької самостійності, робота з дитячою книгою, 

читацька компетентність, читацька самостійність, розвиток інтересу до дитячої книги, розвиток 

початкових прогностичних умінь на підготовчому етапі позакласного читання, метод читання-розгляду. 

 

Постановка проблеми. Роль літератури у формуванні особистості школяра була і залишається 

загальновизнаною. Особливо яскраво це проявляється в дитячому віці, коли формування характеру ще 

пластичне. Залучення молодшого школяра до художньої літератури як до мистецтва, розвиток учнів засобами 

художнього слова  одна з найважливіших і складних проблем сучасної школи. Книги відкривають перед 

дитиною навколишній світ, розширюють рамки повсякденного життя, знайомлять з новими людьми, з цікавими 

предметами, розповідають про нові явища, події, факти, відкривають нові місця.  

Важливо усвідомити, що у початковій школі формується не просто учень, який вміє читати і писати, а 

мовна особистість, з достатніми комунікативними можливостями, мотивацією до самостійного читання. 

Зазначена якість увінчує зусилля вдумливих учителів, батьків, бібліотекарів, які мотивують дітей до 

спілкування з найкращими дитячими книгами. Але в інформаційно насиченому суспільстві розвивати інтерес 

до читання у дітей складно. Це зумовлене, передусім, можливістю задоволення їхніх природних пізнавальних 

інтересів не через читання, яке вимагає неабияких зусиль, а через перегляд телевізійних програм, комп’ютерні 

ігри, неформальне спілкування. 
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Сьогодні діти тягнуться до комп’ютерних технологій, як свого часу старше покоління до книги, а 

середнє до кінематографа і телебачення. Це наслідок сьогодення: кожна доба має свої засоби самовираження. 

Однак ігнорування здобутків минулого щодо книжкової культури та історичних коренів є таким же 

небезпечним, як і їх міфологізація. 

На сьогоднішній день спостерігаються істотні зміни у роботі з дитячою книгою в рамках Нової 

української школи. Відповідно до нового Державного стандарту початкової освіти одним із пріоритетних її 

завдань є забезпечення умов для всебічного розвитку дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та 

наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб. Тому в 

процесі формування інтересу до  читання важливо враховувати читацькі вміння, набуті дітьми в дошкільному 

віці, і здійснювати диференційований підхід у навчанні першокласників, які прийшли до школи з різним рівнем 

підготовки. 

Аналіз дослідження. Проблема розвитку читацьких умінь і навичок самостійної роботи з книгою, 

формування читацьких інтересів завжди хвилювала та привертала до себе увагу вчених, методистів, педагогів. 

Серед них Богданець-Білосканенко Н. М., Джежелей О. В., Іванова Л. І., Кудіна Г. М., Левін В. О, Науменко В. 

О., Наумчук М. М., Новлянська З. М., Савченко О. Я., Свєтловська Н. М., Ткачук Г. П. засвідчують, що активне 

і раннє прилучення дітей до візуальної масової культури, віртуального простору, комп’ютерних ігор зумовили 

становлення нового типу читача, для якого притаманні переважно прагматичне ставлення до читання 

(«знайти», «здобути» інформацію), слабко виражена читацька мотивація; відчутні тенденції до фрагментарного, 

поверхового сприймання змісту текстів різних видів, невміння багатьох учнів повноцінно працювати з 

традиційними дитячими друкованими виданнями (художньою, науково-пізнавальною, довідковою літературою, 

періодикою). У більшості дітей не сформована потреба в повторному читанні (перечитуванні) тексту з метою 

його глибшого засвоєння. Все це утруднює читання в традиційному смислі, роботу з друкованим словом, які 

потребують більшої уваги, зосередження і напруги [2 ]. 

В умовах істотного зниження інтересу учнів до читання важливого значення у змісті інтегрованого 

курсу «Навчання грамоти» набуває робота з дитячою книжкою, яку рекомендується проводити щотижня. 

Відповідно до чинного Стандарту початкової загальної освіти ключовими результатами такої роботи є розвиток 

у дітей інтересу, любові до читання, умінь сприймати, перетворювати, оцінювати текстову інформацію у 

процесі усної взаємодії, умінь з допомогою дорослих обирати дитячі книжки, пояснювати свій вибір, розвиток 

прогностичних умінь орієнтовно визначати за обкладинкою, заголовком та ілюстраціями, про що йтиметься в 

дитячій книжці і т. ін. [1].  

Метою написання статті є логічно обґрунтувати ідеї Нової української школи, розглянути істотні 

зміни у роботі з дитячою книгою в новому освітньому просторі, відповідно до компетенцій, які складають 

складну читацьку діяльність, у процесі якої формується читацька самостійність першокласників. 

 Виклад основного матеріалу. Самостійне читання розглядається як добровільне, індивідуальне 

читання учнів без безпосередньої допомоги вчителя чи бібліотекаря, батьків, друзів, звернення до знань кола 

доступних книг, з тим, щоб, по-перше, здійснити свідомий вибір книги, а по-друге, прочитати вибрану книгу 

згідно з усіма правилами, засвоєними у класі та зробити відповідні висновки [2]. 

Організація самостійного читання учнів є необхідною складовою загального процесу виховання дітей 

засобами художньої літератури. Як інтегрована якість особистості, читацька самостійність характеризується 

наявністю у школяра мотивів, що спонукають його звертатись до книг; сумою знань, умінь і навичок, які 

дозволяють учневі реалізувати ці мотиви із найменшою затратою сил і часу у відповідності з індивідуальними і 

соціально значущими інтересами та потребами. У самостійному читанні виявляються смаки читача, 

спрямованість, зацікавленість особистості, її внутрішній світ. 

Система формування дитини-читача молодшого шкільного віку складається з трьох етапів, які 

відрізняються один від одного кількома параметрами: структурою занять і уроків, навчальним матеріалом, 

способом застосування основного методу навчання - методу читання-розглядання. Це зумовлено тим, що від 

етапу до етапу вдосконалюється читацька підготовка молодших школярів, у різних аспектах  зростає рівень 

техніки читання, відпрацьовуються вміння освоєння тексту художнього твору. Нарешті, читач молодшого 

шкільного віку опановує книгою як інструментом для читання, у нього формуються мотиви звернення до 

книги, удосконалюються навички читацьких компетенцій. Відповідно до зростання читацької підготовки 

молодших школярів ускладнюється і навчальний матеріал, трансформується також і метод читання-

розглядання. 

Відповідно до оновленої типової навчальної програми початкової школи важливим завданням читання 

в 1 класі є пробудження у школярів інтересу до дитячої книжки, формування початкових умінь самостійно з 

нею працювати. 

У добукварний і букварний періоди навчання, коли учні ще недостатньо опанували грамоту, вони з 

допомогою вчителя вчаться сприймати текст на слух (аудіювання). Поступово педагог залучає школярів до 

самостійного прочитування знайомих складів, слів на обкладинці книжки, в кінці букварного та в 

післябукварний період – до самостійного читання. [4]. 

Читацькі вміння та навички (компетенції) складають складну читацьку діяльність, у процесі якої і 

формується читацька самостійність. 



Актуальні проблеми філології та методики викладання гуманітарних дисциплін 

 

_______________ 
2018. Наукові записки РДГУ. 

62 

Перша група читацьких компетенцій пов'язана з технікою читання, відображає рівень сформованості у 

читача таких якостей навички читання, як правильність, швидкість, усвідомленість, виразність, які 

відпрацьовуються на уроках навчання грамоти та читання в початковій школі. 

Друга група читацьких компетенцій {умінь і навичок) пов'язана з освоєнням тексту літературного 

твору - умінням відтворювати в своїй уяві картини, створені автором; осягати художні образи; співпереживати 

героям; розуміти причини подій, зображених у тексті тощо. Це складні текстові вміння, які формуються на 

уроках літературного читання, у роботі з текстами художніх творів, зібраних у літературних хрестоматіях - 

підручниках з літературного читання. Формування техніки читання і текстових читацьких умінь відбувається 

під керівництвом, спостереженням, контролем вчителя. Якщо в учнів сформовані читацькі компетенції 

зазначених вище груп, це зовсім не означає, що у них сформована читацька самостійність, яка як особистісне 

якість співвідноситься з формуванням особистісних універсальних навчальних дій школярів. Становлення 

читацької самостійності як особистісної якості прямо пов'язане і найлегше формується у школярів при 

взаємодії з реальними об'єктами сучасного освітнього середовища роботи дитячими книгами. [3] 

Підготовчий етап формування читацької самостійності молодших школярів охоплює період навчання 

першокласників грамоті. Основна мета етапу - представити дітям цього віку світ доступних дитячих книг, 

навчити орієнтуватися в книзі, навчити спілкуватися з нею, хоча б на рівні постановки до книги питань типу: 

«Книжка, я тебе знаю чи ні?». З цією метою організовується навчальна діяльність першокласників, яка 

складається із систематичних занять з дитячою книгою: один раз на тиждень, в певний день і годину (як 

правило, це частина уроку читання в період навчання грамоті) діти слухають невеликі казки, оповідання, вірші, 

які вибирає і читає для них учитель. З допомогою вчителя діти привчаються вслухатися в прочитане, 

запам'ятовувати зміст, представляти і виділяти деталі й образи, дізнаватися їх у книзі шляхом колективного 

співвіднесення змісту твору з його зовнішніми прикметами. Після засвоєння змісту, діти знайомляться з 

книгою, починаючи її розглядати з обкладинки за всіма правилами читання-розглядання. Під керівництвом 

вчителя діти виділяють на обкладинці ілюстрації та написи, знаходять назву книги, що складається з прізвища 

автора і заголовка, вчаться правильно називати книгу; вдумуються в заголовок, зіставляючи його з тим, що 

зображено на ілюстраціях і що представляли під час слухання; будують припущення про наявність чи 

відсутність в даній книзі прочитаного учителем і почутого ними твору, підтверджують або спростовують їх. 

Потім, ще не цілком упевнені в своїх прогнозах, починають посторінково розглядати книгу, в основному, 

звичайно, ілюстрації всередині, звикають виражати і мотивувати посиланнями на почутий текст та ілюстрації 

своє ставлення до прочитаного твору, запам'ятовують назви прочитаних книг. [2] 

Визначальними чинниками розвитку в першокласників позитивних мотивів до читання на уроках 

роботи з дитячою книжкою є цікаві форми їх організації і проведення, а також добір відповідного змісту 

навчального матеріалу, який забезпечить його новизну, емоціогенність, розвиток читацьких інтересів. У 

структурі занять виокремлюються етапи безпосередньої практичної роботи з дитячою книжкою: її розглядання 

до сприймання тексту з метою прогнозування орієнтовного змісту і після його первинного сприймання, коли 

проводиться колективне обговорення прочитаного (прослуханого), обмін враженнями з опорою на ілюстрації, 

текстовий матеріал, а також візуалізація сприйнятого (ілюстрування, театралізація і т. ін.). Дуже важливо на 

кожному занятті щоразу працювати з невеликою за обсягом новою ілюстрованою книжкою, у якій дитині буде 

легко орієнтуватися, а сам процес ознайомлення з нею викличе позитивні емоції, зацікавлення, радість 

спілкування.  

Метод читання-розгляд є провідним методом навчання на заняттях і уроках роботи з дитячими 

книгами. Цей метод найбільш повно відповідає природі навчального матеріалу і віковим можливостям учнів. 

Метод читання-розгляду  це шлях до змісту книги через вичленення, усвідомлення і зіставлення його зовнішніх 

прикмет ще до читання. З практичної точки зору – це ланцюг послідовних розумових і практичних дій читача, 

спрямованих на виділення зовнішніх показників вмісту книги, взаємного їх співвіднесення, для того щоб 

зробити висновок про тематику, характер, кількість і специфіку творів у книзі. Після загальної оцінки за 

допомогою переглядового читання і розглядання читач попередньо оцінює книги.  

Метод читання-розгляду, адаптований до вікових можливостей і рівня читацького розвитку молодших 

школярів, привчає дитину поетапно діяти з книгою: на спеціальних заняттях і уроках з дитячою книгою, 

спочатку під керівництвом вчителя, а на заключних етапах формування основ читацької самостійності учні 

користуються ним самостійно в позаурочний час. Метод читання-розгляду не залишається незмінним на всіх 

етапах формування читацької самостійності. На кожному етапі навчання змінюються його завдання, 

ускладнюється навчальний матеріал, дедалі більш підготовленими стають молодші школярі як читачі, тому 

метод читання-розглядання закономірно трансформується. 

Учні 1-ого класу мають різні стартові можливості розвитку навички читання і читацького досвіду. 

Залежно від цього класовод гнучко моделює методи і прийоми роботи, які, з одного боку, враховують тип 

дитячої книжки (книжка-твір, книжка – збірка: авторська чи різних авторів), жанрові особливості тексту (казка, 

вірш, оповідання), з іншого – рівень індивідуальних читацьких можливостей дітей класу. Діти, які ще не 

читають, більшою мірою на таких заняттях є слухачами і оволодівають уміннями, необхідними для 

повноцінного розуміння художніх текстів, сприйнятих на слух. Для учнів, які читають, педагог застосовує різні 

прийоми роботи із залучення їх до самостійного читання доступних текстів або їх фрагментів. [3] 
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У процесі реалізації змістової лінії «Читаємо» в першокласників передбачено формування таких 

основних очікуваних результатів: читати вголос доступні тексти переважно цілими словами (окремі слова 

ускладненої структури – складами); виявляти розуміння їх фактичного змісту; правильно інтонувати речення, 

різні за метою висловлювання та інтонацією; висловлювати власне ставлення до прочитаного; читати за ролями 

діалоги з казок, оповідань, віршів; мати уявлення про найважливіші джерела інформації: дитячі книжки, 

журнали, енциклопедії, телебачення, бібліотека, Інтернет; виявляти інтерес, позитивне ставлення до книжки; 

пояснювати свої читацькі вподобання[4]. 

Для позакласних занять з читання, як, втім, і з інших предметів, не існує якої-небудь програми. 

Залежно від особливостей класу, можливостей школи, навіть своїх особистих нахилів учитель вирішує який 

зміст та форма роботи з книгою в позаурочний час. Однак при будь-якому виборі теми роботи необхідно 

враховувати що вивчається на уроках матеріал і орієнтуватися на навчальну програму. Зв'язок класних і 

позакласних занять є необхідною вимогою при організації останніх.  Значна увага, природно, надається 

розвитку зв'язного усного та писемного мовлення. Перекази, твори різних жанрів, заучування напам'ять є на 

таких заняттях провідними видами роботи.  З метою підтримування інтересу першокласників до читання варто 

використовувати різноманітні стимули і прийоми читання, якомога частіше пропонувати читати тексти різних 

жанрів, на різних носіях (на папері, дошці, мультимедіа) і з різних джерел, залучати учнів до участі у 

дидактичних іграх, вирішенні змодельованих знайомих дітям життєвих ситуацій, які потребують застосування 

навички читання. 

Значною мірою ставлення до книжки, до читання дитина переймає у своїх батьків. Отже, особистий 

приклад батьків відіграє тут неабияку роль. Класовод приділяє увагу питанню прилучення дитини до книжки в 

колі сім’ї. Важливими формами співробітництва з батьками є індивідуальні консультації, анкетування, 

семінари-практикуми, фотопрезентації тощо. [5] 

Висновок. Сформовані компетенції забезпечують читацьку самостійність, яка співвідноситься з 

формуванням особистісних універсальних навчальних дій учнів 1-ого класу. Система формування дитини-

читача молодшого шкільного віку в умовах істотного зниження інтересу до читання набуває важливого 

значення у змісті інтегрованого курсу «Навчання грамоти» в умовах освітнього простору Нової української 

школи. Відповідно до чинного Стандарту початкової загальної освіти ключовими результатами такої роботи є 

розвиток у дітей інтересу, любові до читання, умінь сприймати, перетворювати, оцінювати текстову 

інформацію у процесі усної взаємодії, умінь обирати дитячі книжки, пояснювати свій вибір, розвиток 

прогностичних умінь орієнтовно визначати за обкладинкою, заголовком та ілюстраціями, про що йтиметься в 

дитячій книзі.  

Робота з дитячою книгою на сучасному етапі є одним з оптимальних шляхів розв’язання проблеми 

формування читацької самостійності учнів початкових класів. 
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The article analyzes the peculiarities of readership of first-graders in the conditions of organizing the 

educational space of the New Ukrainian school, changes in the approaches of teachers to teaching students at the 

preparatory stage of work with a children's book. The ability and skills (competencies), which form readership activity, 

in the process of which the reader independence of pupils of the 1st form is formed, is considered. 
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СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ЕВРИСТИЧНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

В статті розглянуто специфіку використання евристичних методів навчання молодших школярів у 

процесі вивчення англійської мови. Одним з найефективніших засобів вирішення цієї проблеми є впровадження в 

навчально-виховний процес початкової школи евристичних методів навчання, що сприяє формуванню в учнів 

когнітивних, креативних та організаційних здібностей. 
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