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ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ ЛІТЕРАТУРИ НАПРЯМКУ  
НОН-ФІКШН У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: 

ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД 
 

Одним з найкращих джерел формування життєвих 
компетентностей, ціннісних орієнтацій особистості, збагачення дітей 
новими знаннями про навколишній світ, розвитку дитячого мислення та 
мовлення в усі часи виступала художня література. Величезна сила 
впливу мистецтва слова різнобічно використовувалася у вітчизняній та 
зарубіжній педагогіці як потужний чинник виховання та освіти 
підростаючого покоління. Мистецтво слова одночасно виступає 
мотиваційним елементом до пізнання оточуючого світу та власне 
знанням про життя, саме тому одним з ключових завдань освітнього 
процесу є формування читацької компетентності дитини, саме тому так 
серйозно ставляться до добору літературних творів упорядники освітніх 
програм, адже засобом мистецтва слова формуються морально-ціннісні 
орієнтири майбутнього суспільства, навіть більше, людства.  

Достатньо довгий час видавці до кола дитячого читання включали 
виключно художню літературу, але впродовж останніх років до його 
складу активно починають входити твори нехудожнього характеру – 
пізнавальної літератури, що позначають поняттям «нон-фікшн». Головне 
завдання творів цього напрямку – достовірно розкрити перед дитиною 
якусь частинку життя, наукового пізнання, але зробити це так, щоб юний 
читач не просто зрозумів написане, а й не нудьгував читаючи. Не менш 
важливо для таких книжок показати системність Всесвіту, природних 
явищ, принципи співіснування людей і природи, тобто вивести дитину за 
межі буденності, але не у світ ефемерної фантазії, а в не менш цікаву 
реальність, що сповнена незвичними й водночас справжніми історіями. 

Звернемо увагу на те, що мова не йде про навчальну літературу, що 
також є певним відгалудженням в напрямку нон-фікшн.  

У той час як художня книга більше орієнтована на духовне, 
емоційне, естетичне виховання дитини, то нехудожня – на формування 
інформаційної культури, вироблення у дошкільника природної потреби в 
пізнанні реальної дійсності. Саме через брак часу й велике інформаційне 
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навантаження на дітей педагоги, науковці активно розробляють 
інтегрований підхід в освітньому процесі, а література напрямку нон-
фікшн надає можливості ефективного поєднання пізнавальної та 
естетичної складової освітнього процесу. 

Варто зазначити, що не зважаючи на схожість використання, 
пізнавальну літературу від навчальної відрізняє добровільний характер її 
прочитання, а в дошкіллі – це головна умова розвитку. Такі тексти 
вочевидь сприймаються психологічно комфортніше й формують у 
недосвідченого читача потребу в самоосвіті та самовдосконаленні, а тому 
якісно зручні для використання в освітньому процесі. 

Саме тому вважаємо за необхідне розкрити потенціал дитячої 
літератури напрямку нон-фікшн у роботі закладів дошкільної освіти з 
метою застосування інтегрованого підходу. 

Мета статті – розглянути шляхи використання дитячої літератури 
напрямку нон-фікшн педагогічними працівниками з метою 
впровадження інтегрованого підходу в закладах дошкільної освіти. 

Твори (як зарубіжних, так і вітчизняних письменників), які 
з’являються в Україні останнім часом та користуються популярністю, 
засвідчують нове світове спрямування, що намагається іти крок за 
кроком із сучасною зростаючою молоддю, відстежувати її потреби та 
бажання, незважаючи на часто закостенілі догми дидактично 
налаштованого педагогічного ракурсу української літературної освіти. 
Так, на бібліотечних полицях з’явився новий формат літератури для 
дітей, що користується сьогодні особливою популярністю: «Стан дитячої 
літератури зараз є набагато кращий, ніж був колись, сучасні діти мають 
більше можливостей читати цікаву, дійсно дитячу літературу. В ній 
менше фальшу, надуманості. В дитячій літературі з’явилися нові 
українські автори, українською мовою перекладено багато відомих і 
улюблених дітьми книг…» (Гнідець, 2011). 

Не зважаючи на стрімке зростання популярності, в українській і 
зарубіжній науці пізнавальна книга все одно залишається мало 
дослідженою. Традиційно більше уваги приділяється дитячій художній 
літературі, здебільшого з боку літературознавців, педагогів, психологів, 
культурологів та ін. На думку багатьох книгознавців, причина в тому, що 
«у книгознавстві немає однозначного погляду на класифікацію науково-
популярних видань. Тобто види науково-популярних видань не 
розглядаються. Найчастіше автори та видавці уникають цього питання, 
говорячи про науково-популярну літературу загалом… Мало або майже 
нічого не пишуть про твори науково-популярного жанру» (Антонова, 
1995, с. 80). 

У навчальних посібниках С. Антонової, Е. Огар, С. Карайченцевої, 
присвячених проблемам дитячого книговидання, частково описується 
типологія дитячої пізнавальної книги. Історичні аспекти становлення 
дитячої книги та пізнавальної періодики в Галичині на початку ХХ ст. 
висвітлено в дисертації Ю. Стадницької. Спеціальну увагу вивченню 
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сучасної пізнавальної літератури у новому соціальному, освітньому та 
культурному контексті приділено у низці статей, зокрема І. Тушевськоїта 
Е. Огар. 

Та й саме визначення напрямку нон-фікшн трактується по-різному, 
одностайної думки у науковців, літературознавців немає. Одні, як 
С. Антонова, називають окреслений різновид дитячої й, одночасно, 
науково-популярної книгитерміном «пізнавальна книга», акцентуючи в 
детермінанті «пізнавальна» на когнітивній семантиці. У межах дитячої 
пізнавальної книги розрізнюючи науково-художню (для молодших 
дітей), науково-пізнавальну (для підлітків), довідкову (енциклопедії, 
довідники, словники, календарі) та практично-розвивальну книгу 
(Огар, 2012). Інші науковці ретельніше концентруються на тому, 
щоцелітетература про реальність, на цьому наголошує вітчизняний 
вчений О. Галич: «На зміну белетристиці, побудованій на художньому 
узагальненні, домислі, приходить література документа й факту» 
(Галич, 2001, с. 41). 

Більшість досліджень нон-фікшну, представлених поважними 
працями вчених – філософів, істориків, культурологів, філологів, таких 
як Емануель Левінас, Ганна Арендт, Мішель Фуко, Ролан Барт, Цветан 
Тодоров, Сьюзен Зонтаг та ін. пояснюють посилення документалістики зі 
зручністю використання, адже вона частково виконує естетичну 
функцію, алеобіймає ще цілу низку інших: інформаційну, гносеологічну, 
аналітичну, психологічну, дозволяючи читачеві в умовах стрімкого 
науково-технічного прогресу отримувати нову інформацію в зручній для 
сприймання формі, вибудовуючи розуміння не тільки видимих, а й 
прихованих процесів, спонукаючи реципієнта до аналізу дійсності й 
одночасно зміцнюючи довіру до автора, який всі реальні події відтворює 
крізь призму свого образного світосприйняття, одночасно отримуючи 
можливість психологічного розвантаження. 

Зацікавленість документальною літературою спостерігається і в 
літературознавстві останніх років, вона дедалі частіше стає об’єктом 
досліджень у наукових працях І. Акіншина, М. Варнкаша, Г. Грегуль, 
І. Данильченко, О. Дацюк, Н. Ігнатів, Б. Мельничук, Л. Мороз, 
І. Василенко, В. Галич, М. Коцюбинська, В. Кузьменко, Д. Стус та ін., 
однак є ще багато недосліджених частин, як у теорії, так і в практиці.  

Життєва, художня, виховна цінність літератури обумовлена як 
актуальністю змістового наповнення так і специфікою засобів втілення в 
ньому художнього образу, насамперед, мовних засобів виразності, адже 
мова мистецького твору є найкращою, найвищою формою літературної 
мови, яку діти прагнуть наслідувати. Ні для кого не секрет, що мова – 
живий організм, що постійно видозмінюється й модифікує. Тому в 
мовленні сучасної людини зустрічаємо велику кількість нових слів, що, в 
своїй більшості, є запозиченнями з інших мов, та значну кількість 
неологізмів. Саме слово видозмінює контекст використання, саме воно 
обумовлює читацьку, у нашому випадку дитячу, мотивацію та цікавість. 
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Оскільки література – це мистецтво життя, то вона має відображати 
актуальні процеси, що відбуваються в навколишньому світі, а відтак і 
слово, яким послуговується сучасний читач має бути відповідним часу. 
Отже, більшою популярністю має користуватися той текст, що має 
безпосередній зв’язок з реальним життям й у такий спосіб забезпечить 
комунікацію з дійсністю та дозволить читачеві відчути себе психологічно 
готовим до зустрічі з нею. Погоджуючись із Б. Шалагіновим, 
стверджуємо, що особливо сьогодні, на зламі комунікативної парадигми 
(Гнідець, 2011) в Україні, відчувається необхідність ґрунтовних фахових 
текстових досліджень з літератури, написаної для дітей, особливо, коли 
мова йде про новий напрям, що так стрімко розвивається. 

У сучасному літературознавстві нон-фікшн називають «особливим 
літературним жанром», «художньо-публіцистичним жанром літератури»; 
досить поширеною є думка, що документалізм – це творчий напрям, 
жанр і стиль (О. Галич. Р. Іваничук, Н. Ігнатів та ін.). Зрозуміло, що існує 
тісний зв’язок між жанром, літературним напрямом і стилем, однак ці 
поняття не тотожні, вони потребують чіткої диференціації і 
конкретизації. То що ж особливого має бути у творі для дітей напрямку 
нон-фікшн? 

Спробуємо окреслити коло прийомів, завдяки яким досягається 
контакт із читачами сучасних пізнавальних книжок для дітей та 
утримується їхня увага. До їх складу входятьінтерактивність, добір 
цікавих фактів, порівняння, наведення серії запитань, пояснення на 
відомих моделях, надання альтернатив розвитку подій, які б змінили хід 
історії, роз’яснення складних явищ на дослідах, спростування поширених 
хибних уявлень, пояснення через ситуації з дитячого життя, 
діалогічність, інтригуючі заголовки, гумор, мовностилістичні прийоми. 

Автори кращих зразків пізнавальної літератури в доступній і 
образній формі відтворюють наукові факти й розширюють світогляд 
юного читача, вони не лише використовують зрозумілу й сучасну мову, а 
й достовірні дані, привертають увагу дітей, заохочують їх сприймати 
інформацію. Розмаїття засобів утримання читацької уваги в такій 
літературі передбачає поєднання всіх можливостей впливу на юного 
читача – як тих, що апелюють до розуму, розповідаючи про досягнення 
сучасної науки, загадковий світ наукових експериментів, так і тих, що 
приваблюють його емоційно, підтримуючи стійкий інтерес до предмета 
викладу. 

Серед вартих уваги українських дитячих авторів, що працюють у 
цьому напрямку рекомендуємо Лесю Воронину, Кузько Кузякіна, Юлію 
Смаль, Наталію та БогданаТихолоза, Ірен Карпу, Романа Романішина, 
Андрія Лесіва, Анну Копилову, Лану Ра, Тетяну Стус та багато ін. 

Інтегрований підхід у роботі з літературою напрямку нон-фікшн 
можна проводити у різних площинах. Так першою площиною такої 
роботи є використання науково-пізнавальної літератури в рамках 
освітнього процесу з дітьми дошкільного віку на заняттях різних типів: 
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сенсорно-пізнавального, мовленнєвого, художньо-естетичного, 
соціального розвитку і т.п. По-друге інтеграція легко здійснюється між 
тематичними розділами програми а також між заняттями в рамках одного 
розділу. Наприклад, з книги«Світ тварин», що є мандрівкою лісами, 
льодовиками, водоймами таіншими середовищами існування диких 
тварин можна набути нові знання про домашніх улюбленців тарідкісні 
види тварин, які потрібно оберігати. Робота за розділом «Дитина у 
природному довкіллі» складається з низки занять на яких зручно 
використовувати матеріал цього текстуі під час інших тем, наприклад, 
«Рослини», «Тварини», «Зима» і т.п., дозволяючи дитині глибше 
зрозуміти й усвідомити сутність предметів та явищ, їх взаємозв’язки 
(«Дитина», 2017).  

Другою площиною інтегрованого підходу є робота з батьками, що 
може здійснюватися як додаткове домашньо-корекційне завдання з 
дитиною чи виступатиме частиною розширення пізнавально-емоційного 
спілкування в родині за допомогою такої літератури. А ще робота в цій 
царині змушує батьків знаходити аналогічну літературу, що стане для 
них основою педагогічної самоосвіти та виступить додатковим 
мотиватором для повноцінного батьківства. 

Третя площина обіймає роботу педагога з документальною 
белетристикою й виступає додатковим стимулом щодо підвищення 
власного професійного рівня таполегшує виконання окреслених 
програмових завдань з формування освітніх компетентностей дитини, 
водночас виступає додатковим комплексом психологічного 
розвантаження для педагога, оскільки робить освітній процес цікавішим 
та емоційнішим. 

І четверта площина – це здійснення корекційної роботи з дітьми, 
що потребують проведення коригування освітньої діяльності або мають 
особливі освітні потреби. 

Наведемо приклади використання літератури напрямкунон-фікшн з 
метою реалізації інтегрованих зв’язків.  

Так для роботи у ЗДО згідно програми «Дитина» за розділом 
«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» можна використовувати 
цілу низку науково-популярних видань, де дитина в самій книжці дістає 
можливість щось покрутити,розмалювати, потягнути, розібрати картонну 
модель тощо. Наприклад, перекладна книжка «Факти у трьох вимірах: 
людина» (Махаон-Україна, 2010). Ще один засіб – наклейки. Так, 
англомовне видання С. Девіс «Енциклопедія з наклейками. Космос» 
відповідно до викладеного матеріалу або ж покладаючись на власну 
фантазію. Ще один зразок такої книги – «Білій трішки чорній-пречорній 
книжці» К. Кузякіна (Кузякін, 2017), де дотепний, а часом навіть 
абсурдний діалог чорної вівці та вовка-альбіноса переривається 
завданнями й експериментами, які можна виконати безпосередньо на 
сторінках книжки. За допомогою ножиць, клею та інших засобів читачі 
можуть створити чорний і білий з інших кольорів, а ще чорнішу за чорне 
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дірку; сполучити вершини Чорногорії з їхніми назвами, розфарбувати на 
карті «кольорові» моря тощо. Так книжка «Моє дивовижне тіло» – 
своєрідна основа анатомії для найменших. Вона ознайомить малюків 
ізбудовою кісток тавнутрішніх органів, пояснить, демиживемо 
донародження, куди зникає їжа, яку мипроковтнули, чому важливо мити 
руки тависипатися й одночасно містить понад 50 віконець для відкриттів. 
Одночасно ці книжки зручно використовувати й працюючи за такими 
розділами програми(«Дитина», 2017) як«Дитина у природному довкіллі», 
«Гра дитини», «Мовлення дитини» та ін. 

Отже, інтегрований підхід під час роботи над різними розділами 
програми у закладах дошкільної освіти засобом використання літератури 
нон-фікшн достатньо прозорий, адже книга цього напряму завжди 
забезпечуватиме сенсорний, мовленнєвий та інший розвиток 
(багатофункціональна) та ще сприятиме формуванню ігрових умінь 
дошкільника. Так у книзі «Тваринопедія» вигадали цікавий спосіб 
класифікувати тварин за їхніми особливостями: зібрали прості факти, які 
легко запам’ятовуються завдяки яскравим кумедним ілюстраціям тварин, 
і додали безліч смішних деталей, можливо, навіть не дуже науково 
обґрунтованих, але ж гра є гра. Тому спочатку багато разів пропонують 
дитині розглянути усіх, хто там є (понад 600 видів тварин), а потім 
можна запитувати по черзі або один в одного: «Кого ти знаєш із 
«Затримувачів дихання» чи з «Довгоязиких» чи може з «Самітників» або 
«Смугастих» і «Стрибунів»? (Барман, 2017). 

Інтеграція простежується навіть в принципах побудови літератури 
нон-фікшн: документалістика, науковий факт чи художній задум, що з 
цих позицій повинна містити книга напрямку нон-фікшн? Сучасний 
підхід – інтеграція в усьому. Так у книзі «Голосно, тихо, пошепки» 
Романи Романішин та Андрія Лесіва (Романішин, Лесів, 2017), автори 
пропонують читачам новий візуально-інформаційний простір, у якому 
промовляє кожна лінія, пляма та колір, поєднавши науковий факт, 
соціальні явища та візуальну гру (своєрідна інтеграція науки та 
мистецтва). У книжці згадано усе дотичне до звуку: музичні інструменти, 
шум, гармонія, звукові хвилі, передавання звуків на письмі й навіть 
тиша. Звук як символ багатьох явищ та цікаві факти про нього є 
головними героями книги.  

Щодо жанрової особливості цього напряму, то найбільше така 
література походить на жанр «історія». Саме тому для маленьких читачів 
цього напрямку підходять твори Ірен Карпи, наприклад, «Babytravel. 
Подорожі з дітьми, або Як не стати куркою», де авторка сама в передмові 
уточнює, шо це – «веселий нон-фікшн», і додає, що це – «нерівномірні 
нотатки, помітки на полях, історійки, жарти і поради», в яких вона пише 
«правду без прикрас». Одразу виявляється така особливість нон-фікшну, 
як здатність до синтезації кількох документальних жанрів у межах 
одного твору, позаяк вони рідко існують у чистому вигляді. Форма цього 
твору також особлива – це абетка в якій є всі літери, але «порядок такий, 
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наче ми їх просто висипали з мішечка на стіл» (Карпа, 2014), що 
зумовлює фрагментарну композицію і досить цікавий сюжет без певної 
послідовності та хронології. 

Іншою особливістю цього жанру є обов’язковий добір цікавих, 
невідомих фактів щодо, здавалося б, давно відомих для читача об’єктів. 
Дитина залюбки читатиме текст, де трапляються, наприклад, такі факти, 
що в жирафа блакитний язик, у тигра смугасте не лише хутро, а й шкіра, 
усі діти народжуються без колінних чашечок, а найсильніший м’яз 
людини аж ніяк не біцепс, а язик. Наведемо приклади: «Найтриваліший 
напад гикавки мучив американця Чарлза Осборна – він тривав аж 
68 років. За цей час Осборн гикнув приблизно 430 мільйонів разів» 
(Факти у трьох вимірах, 2010); «Ти колись чув про зливи з риб або жаб? 
А таке трапляється! Буває, що сильні ураганні вітри «висмоктують» з 
озер усяку дрібну живність. А потім ця живність падає на землю разом із 
дощем»» (Енциклопедія, с. 85); «Тваринам теж сняться сни. Уві сні 
собаки іноді швидко перебирають лапами, неначе їм сниться, що вони 
женуться за здобиччю» (Енциклопедія, с. 271). 

Оскільки читання – один з найважливіших чинників розвитку 
когнітивних навичок дитини,педагоги постійно перебувають у активному 
пошуку шляхів активізації бажання читати та сприймати художню 
літературу, аналізувати її та свої переживання з приводу прочитаного, 
тому необхідно підібрати такий матеріал та формат книги, що приверне 
увагу й викличе зацікавленість, а ще надасть достовірну інформацію, не 
міститиме брехні та засобів впливу на свідомість, а це і є визначними 
особливостями сучасного напрямку літератури нон-фікшн.  

Ще одна значна перевага літератури означеного напрямку – це 
формування вміння аналізувати та запам’ятовувати. Чим раніше дитина 
навчиться аналізувати прочитане, накопичувати та правильно укладати в 
свідомості прочитаний матеріал, тим більше користі від читання вона 
отримає. Оскільки література нон-фікшн часто в собі містить елементи 
порівняння, то у такий спосіб вчить дитину аналізувати, розвиває 
мислення, так діти набагато легше сприймають інформацію через відомі 
для них, а тому й прості аналогії. Наведемо приклади: «Зорі – як люди. 
Вони народжуються, живуть, тільки дуже-дуже довго, старіють і 
вмирають» (Енциклопедія, 2015); «На Плутоні навіть морозиво 
сприймалося б як гарячий суп, адже температура на цій планеті 
надзвичайно низька: мінус 240» (Енциклопедія, 2015); «Якщо порівняти 
нашу Землю з апельсином, тоді місяць був би розміром із вишню» 
(Енциклопедія, 2015) і т.п.Очевидно, що інтеграція ознайомлення дитини 
з довкіллям безпосередньо пов’язана з формуванням логіко-
математичних умінь. 

Є значна кількість різних мнемонічних й інших прийомів роботи з 
книгами, які дозволяють максимально потужно скористатися навіть 
разовим прочитанням. Наприклад, технологія «ТриП»: після прочитання 
необхідно виділити три головні речі, які зрозуміла та запам’ятала для 
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себе в книзі дитина; потім потрібно переказати трьом важливим людям 
те, що прочитав і зрозумів, а, як відомо, коли ми розповідаємо або 
доводимо комусь, то самі краще розуміємо прочитане; і, нарешті, 
потрібно знайти три сфери застосування отриманої інформації або 
прийняти три рішення, виходячи з прочитаного, та втілити у власне 
життя. Останній крок – найважливіший, бо реально дозволяє дитині 
зрозуміти, що читання – частина життя. І використовувати такий прийом 
на літературі нехудожнього характеру дуже зручно, адже всі складові 
прийому одночасно виступають необхідними умовами творення 
літератури у означеному напрямку. 

Ще однією складовою активізації пізнавальних процесів при роботі 
з текстами означеного напряму виступає наведення серії питань. Перед 
запитаннями, читач мимовільно зупиняється, і так чи інакше встановлює 
зв’язок між інформацією, що міститься в тексті, і своїми знаннями. У 
такий спосіб не тільки підтримується інтерес до твору, а й стимулюється 
мисленнєва активність читача, що ґрунтується на аналогіях та умінні 
аналізувати текст. До того ж запитання дають змогу виділити головне, 
суттєве для розуміння змісту в цілому та спрямовують здогадки і 
припущення читача в бажаному для автора напрямі. Наведемо приклади: 
«А який він – атом? Чи можна його побачити? Адже якщо з атомів 
складається величезний Всесвіт, то ми б їх помітили? Чому ж ми їх не 
бачимо?» (Смаль, 2016, с. 4). Пояснення на відомих моделях, що ніяк не 
пов’язані з предметом, що досліджується, дає змогу відійти від складної 
фундаментальної науковості, позбутися відчуття нерозуміння, 
встановити інтегровані зв’язки багатьох речей.  

Серед прийомів, завдяки яким досягається контакт із читачами 
сучасних пізнавальних книжок для дітей та утримується їхня увага такі 
як: інтерактивність, добір цікавих фактів, порівняння, наведення серії 
запитань, пояснення на відомих моделях, надання альтернатив розвитку 
подій, які б змінили хід історії, роз’яснення складних явищ на дослідах, 
спростування поширених хибних уявлень, пояснення через ситуації з 
дитячого життя, діалогічність, інтригуючі заголовки, гумор, 
мовностилістичні прийоми (Фіялка, 2017).  

Автори кращих зразків літератури напрямку нон-фікшн в доступній 
і образній формі відтворюють наукові факти й розширюють світогляд, 
розвивають мовлення, насичують позитивними емоціями, вірою у власні 
можливості юного читача. Вони не лише використовують зрозумілу 
мову, достовірні дані, дотепний гумор, а й привертають увагу дітей, 
заохочують їх сприймати інформацію. Розмаїття засобів утримання 
читацької уваги в такій літературі передбачає поєднання всіх 
можливостей впливу на юного читача – як тих, що апелюють до розуму, 
розповідаючи про досягнення сучасної науки, загадковий світ наукових 
експериментів, так і тих, що приваблюють його емоційно, підтримуючи 
стійкий інтерес до предмету викладу та дозволяючи встановити особливе 
інтегроване бачення зв’язків речей у світі. 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 1 (324), Ч. ІІ, 2019  
 

 

257

Зручність інтегрованого використання літератури напрямку нон-
фікшн як в освітньому процесі, так і поза його межами очевидна, як і 
широкий спектр можливостей, що надає цей сучасний напрям, водночас 
являючи собою невичерпне джерело недосліджених аспектів. 
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Кондратюк С. Г. Шляхи використання літератури напрямку 

нон-фікшн у закладах дошкільної освіти: інтегрований підхід 
У статті висвітлюються питання можливостей використання 

дитячої літератури напрямку нон-фікшн педагогічними працівниками 
закладів дошкільної освіти з метою запровадження інтегрованого 
підходу. Означено особливості сучасних творів літератури нон-фікшн та 
надано рекомендації щодо їх використання в освітньому процесі. 
Окреслено чотири виміри інтегрованої діяльності з сучасними науково-
пізнавальними текстами для дітей дошкільного віку: використання творів 
нон-фікшн на заняттях різних типів, в межах як одного, так і відмінних 
тематичних блоків; розширення пізнавально-емоційного спілкування в 
родині, батьківська самоосвіта; корекційна робота з дітьми; додатковий 
мотиваційний стимул для підвищення фахової компетентності 
вихователів, своєрідний комплекс психологічного розвантаження для 
дітей та педагогів.  

Ключові слова: нон-фікшн, пізнавальна книга, інтегрований підхід, 
когнітивні навички, дошкільна освіта.  

 
Кондратюк С. Г. Пути использования литературы направления 

нон-фикшн в учреждениях дошкольного образования: 
интегрированный подход 

В статье рассматриваются пути использования детской литературы 
направления нон-фикшн педагогическими работниками сферы 
дошкольного образования с целью внедрения и реализации 
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интегрированного подхода. Определены особенности произведений 
современной литературы нон-фикшн и представлены рекомендации их 
использования в процессе образования. Очерчено четыре плоскости 
интегрированной деятельности с современными научно-
познавательными текстами для детей дошкольного возраста: 
использование произведений нон-фикшн на занятиях разных типов, в 
рамках как одного так и отличительных тематических блоков; 
расширение познавательно-эмоционального общения в семье, 
родительское самообразование; коррекционная работа с детьми; 
дополнительный мотивационный стимул для повышения 
профессиональной компетентности воспитателей, своеобразный 
комплекс психологической разгрузки для детей и педагогов. 

Ключевые слова: нон-фикшн, познавательная книга, 
интегрированный подход, когнитивные навыки, дошкольное 
образование. 

 
Kondratiuk S. It is Necessary Touse Literature for Non-Fiction 

Directions in Pre-School Institutions: an Integrated Approach 
The article discusses the possibilities of using non-fiction childrenʼs 

literature to be usedby pedagogical staff of pre-school establishment sinorder 
to implementan integrated approach. The features of contemporary non-fiction 
works of literature are described and recommendations on their use in the 
educational process are given. Four dimensions of the integrated activity with 
modern scientific-cognitive texts for preschool children are out lined: use of 
non-fiction works on classes of different types, within the limits of both the 
same and different the maticblocks; expansion of cognitive and emotional 
communication in the family, parenting self-education; corrective work with 
children; an additional motivational stimulus for raising the professional 
competence of educators, a peculiarse to psychological discharges for children 
and teachers. The methods by which activating cognitive activity of reader 
sareactivated: the selection of interesting facts, comparison, a series of 
questions, an explanation on known models, explanation of complex 
phenomenain experiments, explanations insituations of childhood, intriguing 
headlines, language linguistic techniques, andothers. Non-Fiction direction 
literature provides a wide range of integrated use opportunities, but at the same 
time is a source of future research. 

Key words: non-fiction, cognitive book, integrated approach, cognitive 
skills, preschool education. 
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