В. О. Сухомлинський, високо цінуючи книгу як засіб виховання, писав: «Книжка повинна стати для
кожного вихованця другом, наставником і мудрим учителем. Я вбачав важливе виховне завдання в
тому, щоб кожний хлопчик, кожна дівчинка, кінчаючи початкову школу, прагнули залишитися
наодинці з книжкою, прагнули до роздумів і міркувань. Залишатися наодинці – це не самотність.
Це початок самовиховання думок, почуттів, переконань, поглядів. Воно можливе лише за умови,
коли книжка входить у життя маленької людини як духовна потреба».

В. О. Сухомлинський у роздумах сучасних
українських педагогів [Текст] : монографія / О.
В. Сухомлинська, О. Я. Савченко, В. С. Курило
[та ін.] ; НАПН України, Луганський нац. ун-т
імені Тараса Шевченка. - Луганськ : ЛНУ імені
Тараса Шевченка, 2012. - 503, [1] c. : фотоіл. Авт. зазначені на звороті тит. арк. - Бібліогр. в
тексті. - ISBN 978-966-617-289-4

Любов і повага до книги, інтерес до читання виховується на всіх уроках і в позаурочний
час, але найбільші можливості для цього дають уроки читання, на яких діти
вправляються у виробленні навичок швидкого, правильного, виразного й свідомого
читання, одержують знання з різних галузей науки, вчаться правильно поводити себе.
Уроки читання в значній мірі сприяють вихованню в молодших школярів кращих рис
майбутнього громадянина незалежної України.
Прищепа, К. С. Буквар [Текст] : затв. МОН
України / К. С. Прищепа, В. І. Колесниченко. 3-тє вид. - К. : Генеза, 2010. - 175, [2] с. : іл. ISBN 978-966-504-514-8

Науменко, В. О. Літературне читання [Текст] :
українська мова для загальноосвітніх навч.
закладів з навчанням укр. мовою : підручник для 2
класу загальноосвітніх навч. закладів : рек.
МОНмолодьспорту України / Віра Науменко. - К.
: Генеза, 2012. - 158, [2] с. : іл. - ISBN 978-966-110126-4

Для вироблення інтересу до книги найбільш підходять уроки позакласного читання, які можуть
бути різні за формою, проходити в невимушеній обстановці. На таких уроках більше
розкриваються індивідуальні особливості дитини, бо немає скутості ні в часі, ні в поведінці .
Хрестоматія дитячої славістики
[Текст] : слов'янська поезія ХІХпочатку ХХ століття / упоряд.: Н. О.
Лисенко-Єржиківська, Т. П. Руда, І. О.
Карєва. - К. : Успіх і кар'єра, 2008. - 255,
[1] с. - Бібліогр.: с240 -244. - ISBN 978966-208-2068-07-4

Новаківська, Л. В. Методичні рекомендації до
практичних занять та самостійної роботи з
дитячої літератури [Текст] : [для студ. спец.
"Дошкільна освіта"] / Людмила
Володимирівна Новаківська ; МОН України,
Уманський ДПУ імені Павла Тичини. Умань : Жовтий О. О., 2009. - 65, [1] с. Бібліогр. в тексті

Дитяча книга впродовж всього свого історичного розвитку була культурною основою, засобом
міжособового спілкування, емоційного і розумового дитячого розвитку, формування її особистості.
Тому є дуже вагомим завданням з раннього віку привчати дітей до мистецтва читання, до книги.
Однак, при залученні маленьких читачів до читання не менш важливим є розглядання книжкової
ілюстрації, адже таким чином сприйняття та усвідомлення відбувається не тільки при
перечитуванні тексту.
Трач, С. К. Образотворче мистецтво
[Текст] : підручник для 2 класу
загальноосвітніх навч. закладів : рек.
МОНмолодьспорту України / С. К. Трач,
М. І. Резніченко. - Тернопіль : Навчальна
книга-Богдан, 2012. - 125, [3] с. : іл. - ISBN
978-966-10-2705-2

Котляр, В. П. Основи образотворчого
мистецтва і методика художнього
виховання дітей [Текст] : навч. посібник :
доп. МОН України як навч. посібник для
студ. ВНЗ / В. П. Котляр. - К. : Кондор,
2009. - 198, [2] с. : іл. - Бібліогр. в тексті. ISBN 966-8251-67-9

Книга відіграє велику роль у формуванні особистості дитини. Вона перш за все відповідає на велику
кількість питань, які виникають в її уяві від природної допитливості, розвиває й поглиблює знання.
Тому ілюстрація в дитячій книзі безумовно дуже важлива. Художник-дизайнер є співавтором
письменника у дитячій книзі, він не просто ілюструє літературний твір, але дає пояснення,
виражає через малюнок своє бачення подій, інтерпретує яскраві та неповторні образи.
Отже, книжкова ілюстрація має вагомий вплив на формування почуттєвого сприйняття світу
дитини, розвиває у ній естетику, що дає поштовх прагнення до краси, формує художній смак,
допомагає розвитку уяви дитини та розширює її простір.
Горошко, Н. А. Зображувальна діяльність у
дошкільних навчальних закладах (малювання,
ліплення, аплікація) [Текст] : планування,
конспекти занять, методичні рекомендації /
Н. А. Горошко, МОН України. - Х. : Ранок,
2007. - 224 с. - ISBN 975-966-672-196-2

Лунев, А. Современное пособие по рисованию
для юного художника [Текст] :
увлекательные уроки живописи, графики,
дизайна / Андей Лунев ; [ред. О. В.
Марчукова, Е. Н. Кипкаева]. - Донецк : БАО,
2006. - 159, [1] с. - ISBN 966-338-511-1

Знаємо, що сучасну дитину сьогодні важко чимось здивувати, тому книга має бути з нульовим
вмістом банальностей, такою, щоб могли б зачитатися і дорослі. Дитяча книга має бути
сучасною. Поняття «сучасність» та «актуальність» досить широке, але в нашому випадку це книга,
що йде в ногу з часом як за змістом, так і за ілюстраціями. Казка має бути інтерактивною, з
поєднанням старих добрих традицій та новітніми технологіями, наприклад такими, як
планшетний комп’ютер.
Кириченко, М. А. Основи образотворчої
грамоти [Текст] : навч. посіб. для студ.
художньо-графічних факультетів пед.
ВНЗ / М. А. Кириченко, І. М.
Кириченко. - 2-ге вид. перероб. і допов. К. : Вища школа, 2002 . - 190 с. : іл. ISBN 966-642-055-4

Марковская, А. А.
Рисуем героев фэнтези и мультяшных
героев [Текст] / А. А. Марковская. - Х. ;
Белгород : Клуб семейного досуга, 2012. - 92,
[4] с. : ил. - (Школа рисования от А до Я). Содержание: Техники и приѐмы наглядно и
просто ; Практические рекомендации ;
Пошаговое руководство. - ISBN 978-966-141234-6.-978-966-14-2434-9

Художественная школа. – М. : Эскимо,2010. – 528 с. : ил. –
«Классическая библиотека художника»

Виховний аспект дитячої книги та її здатність впливати на формування дитячої свідомості поки
що не втратили своєї вагомості. Також доволі складним аспектом є співпраця письменника та
художника-дизайнера, чия діяльність присвячена найменшим читачам. Основною метою їхньої
спільної роботи є задоволення потреб дитини. Великою проблемою сучасної дитячої книги та
загалом книговиробництва сьогодні стала саме ілюстрація, зокрема її зображальні засоби, що
представляє своєрідне, складне явище художньої культури. Вона завжди розглядалася як найбільше
творіння людини-генія, шедевр техніки, засіб інформації і передачі знань.

Мандруймо у дивосвіт! : Географічний атлас
для наймолодших. - К. : Картографія, 2007. 95 с. : іл.

Картинки до дитячих книжок різняться між собою не тільки художніми техніками та
прийомами, а також специфічними художніми манерами художників-ілюстраторів,
застосуванням ними художніх інструментів та матеріалів. Тому зрозуміло, що дитячі
ілюстрації, навіть призначені для одного і того самого віку дітей, можуть дуже сильно
відрізнятися між собою.

Сказочные повести [Текст] / [зав. ред. Є.
С. Іщук]. - Х. : Ранок-НТ, 2007. - 478, [2]
с. - (Лучшие сказки мира). - ISBN 978966-08-2608-3

В залежності від смаків і стилю виконання художника, в ілюструванні дитячої книжки можуть
брати участь: класичні графічні техніки друку, також різноманітні техніки рисунку та станкової
графіки, аплікації з витинанками, паперова пластика, різноманітні колажі, художня фотографія,
комп'ютерні графічні програми, і ще дуже багато чого цікавого.

Литературные сказки [Текст] / [ред.
Т. Г. Корельська]. - Х. : Веста : Ранок,
2008. - 525, [3] с. - (Лучшие сказки мира).
- ISBN 978-966-08-1147-8

Більшість видавництв вітають ілюстрацію виконану в сучасному дусі, тому що вона більш вигідна в
комерційному відношенні, і відмовляються від класичної техніки, вважаючи її застарілою.
Зрозуміло, дух часу постійно потребує чогось нового, незвичного, оригінального і "сучасного" в усіх
відношеннях. Під поняттям "сучасний" розуміється не дещо абстрактне, а дещо сміливе,
оригінальне, можливо надмірне, перебільшене, що відтворює речі під новим кутом зору, новим,
сучасним способом.

Павленко, М. Чи шкідливо ходити покрівлями
гаражів? : повість / Марина Павленко. – К .:
Грані-Т,2011. – 72 с., іл. – (Серія «Сучасна дитяча
проза»)

Ілюстрація може бути сучасною або наївною, гумористичною або серйозною, в залежності від
жанру. Але вона завжди повинна бути привабливою, легкозрозумілою і професійною в усіх
відношеннях так само, як і текст.
Якщо ілюстрація не буде відповідати цим вимогам – книга може завдати тільки шкоди дитині, її
психічному і моральному здоров'ю.
Професійні художники-ілюстратори створюють ілюстрації різноманітними способами в різних
стилях і усілякими техніками виконання, використовуючи при цьому різні матеріали,
інструменти, засоби та художні підходи.
Чарівний дзвоник [Текст] : хрестоматія
для позакласного читання: 1-4 класи. :
[згідно з новою шкільною програмою :
рек. школярам, учителям та батькам] /
[упоряд. С. В. Музичук ; ред. З. В.
Нечволода]. - Донецьк : [ БАО], 2003. 635, [5] с. - ISBN 966-548-613-6

Українська література для дітей
[Текст] : хрестоматія / [упоряд. О. О.
Гарачковська]. - К. : Академія, 2011. 786, [14] c. - ISBN 978-966-580-362-1

Сьогодні в українській дитячій ілюстрації можна спостерігати переважно класичні графічні техніки
виконання в поєднанні з комп'ютерною графікою, часом трапляються ілюстрації виконані
аквареллю, темперами, іншими художніми матеріалами. А використання якихось оригінальних,
можливо ,навіть ,нетрадиційних, свіженьких технік та художніх прийомів – наразі явище рідкісне.
Золотницький, М. Ф. Квіти в легендах і
переказах / Перекл. з російської
Боримський Ю.Є. - К. : Видавн.дім "
Калита", 2007. - 152 с. - ISBN 966-887931-7

Афанасьев, А. Н. Мифология древней
Руси. : Поэтические воззрения славян на
природу. - М. : "ЭКСМО", 2006. - 608 с. :
ил. - ISBN 5-699-12393-8

Хоча бувають приємні поодинокі випадки яскравої неординарної творчості. Переважно це
живописні техніки акриловими, гуашами, або олійними фарбами, кольорові олівці та пастелі,
деколи використовуються тканина та інші матеріали, приміром для передачі фактури, і взагалі в
конструкції. Ну і, звичайно, майстерно виконані ілюстрації за допомогою комп'ютерних
технологій.
Павленко, М. С. Русалонька із 7-В, або
Прокляття роду Кулаківських [Текст] /
Марина Павленко ; малюнки Наталі
Шишковської. - Вінниця : Теза :
Соняшник, 2005. - 216, [4] с. : іл. (Передплатна "Пригодницька бібліотека").
- Книга здобула нагороду "Коронація
слова". - ISBN 966-8317-03-3

Павленко, Марина. Русалонька із 7-В та
Загублений у часі. - Вінниця :
"Видавництво "Теза"; " Соняшник", 2007. 249 с. - (Пригодницька повість). - ISBN
978-966-8317-85-9

Дуже цікава техніка для дитячої ілюстрації, та на жаль, в нашій країні майже не
використовується, - техніка аплікації. І подібна до неї – це техніка колаж. А також - витинанка.

Мельник , в. Мистецтво витинанки та
аплыкацыъ : Навчальний посыбник. – Тернопыль
: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 256 с.

В ілюструванні сучасних дитячих книжок до цього часу ще надто багато хворобливого соцреалізму,
плагіату. Включення активного використання як найбільшої кількості різноманітних технік
виконання ілюстрації, новітніх прийомів подачі інформації, неординарних підходів до цієї справи –
збагатить її та буде стимулювати стрімкішу еволюцію цієї галузі.

Серед засобів та інструментів в ілюструванні дитячої книги можна згадати також і комп'ютерні
графічні програми. Сьогодні усе частіше художники-ілюстратори застосовують комп'ютерні
графічні програми. Ними працюють, створюючи малюнки комп'ютерними графічними
техніками, не приховуючи їхні переваги та ефекти, а також вдало імітують ручні художні
техніки, і навіть оригінальні декоративні ефекти матеріалів.

Звичайно, класичні підходи до ілюстрації залишаються класичними, і вони залишаться
популярними хоча б для мистецтва ілюстрації, якщо не для ілюстрації комерційної. Власне,
сьогодні можна спостерігати комерційну ілюстрацію і мистецьку ілюстрацію, і різниця між ними
надто велика. І тільки одиниці, серед видавництв, поєднують ці два поняття.

Павленко, С. О. Вічність така коротка
[Текст] : [поезія, проза, сатира,
переклади.] / Степан Павленко. - Умань :
Алмі, 2004. - 303, [1] с.

Павленко, М. С. Півтора бажання [Текст] : (казки з
Ялосоветиної скрині) / Марина Павленко. - К. : Смолоскип, 2004. 85, [3] с. - (Лауреати "Смолоскипа"). - ISBN 966-8499-11-5

Завдання художника-дизайнера полягає не лише у тому, щоб створити гарну картинку, а й
здійснити підхід до дитячої книги як до цілісного організму, усвідомлювати взаємозв'язок
ілюстрації дитячої книги і літературних текстів, чого дуже бракує сучасній дитячій літературі.

Овчінніков, В. С.
Історія книги: еволюція книжкової структури
[Текст] : рек. МОН України як навч. посіб. для
студентів, які навч. за спец. "Образотворче
мистецтво" / Володимир Овчінніков. - Львів : Світ,
2005. - 419, [1] с. : іл. - Зміст: Книга перша: Від
піктографії до манускрипту ; Книга друга:
Винайдення європейського способу книгодрукування ;
Книга третя: Книгодрукування в XVI-XVIII ст. Бібліогр.: с. 414-416. - ISBN 966-603-169-8

Через читання дитячої літератури відбувається формування первинного уявлення про прекрасне,
про мистецькі жанри та напрямки, відчуття краси поетичного чи прозового твору; на поглиблене
вивчення мистецтва, художньої літератури, фольклору; на стимулювання власної творчості
дитини, національних поглядів тощо.
Павленко, О. П. Мальви на
причілку [Текст] : [поезія, проза,
сатира] / Ольга Петрівна
Павленко ; [худож. Марина
Павленко]. - Черкаси : Чабаненко
Ю. А., 2007. - 579, [1] c. : іл. ISBN 978-066-2980-46-2

Марина Павленко про Павла
Тичину, Надію Суровцову, Василя
Симоненка, Василя Стуса, Ірину
Жиленко [Текст] / Марина
Павленко. - К. : Грані-Т, 2009. - 117,
[2] с. : іл. - (Серія "Життя видатних
дітей"). - ISBN 978-966-2923-77-3.978966-465-250-3

Павленко, М. С. Миколчині історії [Текст]
/ Марина Павленко. - К. : Грані-Т, 2008. 102, [2] с. : іл. - (Серія "Золотий лелека"). ISBN 978-966-465-189-6.-978-966-465-187-2

Щодо фольклору, то народна пісня, а ще більшою мірою казка, записані на різних теренах
України, набувають мовної своєрідності. Збереження їх зумовлене бажанням донести до читача,
бодай частково, своєрідність естетичної природи фольклорного твору, а не формальним
прагненням до точності.

Що не край, то свій звичай [Текст] :
прислів'я та приказки народів світу :
добірка для школярів / [ред. Л. Олійник,
уклад. Л. Вознюк]. - Тернопіль :
Підручники і посібники, 2007. - 223 с. (Моя кишенькова книжечка). - ISBN 978966-07-0682-8

Коли йде мова про читання художньої літератури як чинник національного виховання дітей,
слід мати на увазі позапрограмне читання, книги, що залишились поза рамками курсів
літератури, але є надбанням національної та світової культури.
Горбенко, С. С. Українська дитяча хорова
література [Текст] : навчальнометодичний посібник. Ч. ІІ. / С. С.
Горбенко ; МОН України ; НПУ
ім.М.П.Драгоманова. - К. : НПУ, 2004. 270 с.

Садова, 28 [Текст] : альманах
університетського літературного
об'єднання імені Миколи Бажана :
проза поезія. Ч.3 / Уманський ДПУ ім.
Павла Тичини. - Умань : [Алмі], 2009.
- 119, [1] с.

Оновним засобом у національному та естетичному вихованні і культурному розвитку юних
читачів, попри сказане вище щодо прагматичності читання сучасних дітей, залишаються твори
художньої літератури.
Пісенник : Збірник пісень для учнів 5-8
класів загальноосвітньої школи / Літ.
ред. О. Давидова; Муз. ред. Л. Вознюк;
Упор. В.Я. Кващук. - Тернопіль :
Підручники Посібники, 2004. - 128 с. ISBN 966-562-2225-0

Брилін, Е. Б. Збірник пісень для школярів
[Ноти] : [пісні для учнів мол. та сер.
шкільного віку : навч. посіб. для вчителів
музики, студ. вищих та сер. педагогічних і
мистецьких навч. закладів] / Е. Б. Брилін ;
[рец. В. Д. Кирейко, А. П. Лащенко]. Вінниця : [Нова книга], 2005. - 83, [1] с.

Брилін, Е. Б. Оленка Маленька [Ноти] : пісні для дітей в
супроводі фортепіано / Едуард Брилін ; [рец. В. Д.
Кирейко, Г. С. Тарасенко]. - Вінниця : Нова Книга, 2010.
- 80 с. + 1 звуковий диск (80 хв) : стерео.

Хто придумав оцей світ? : поурочна читанка для учнів
початкової школи з християнської етики. Ч. 1 / [М.Д.
Шевчук, ред. А.І. Мовчун]. - К. : Біблійна Ліга України,
2008. - 103, [1] с. - ISBN 978-966-96977-0-7

Отже, література для дітей — це певна сукупність літературних творів, створених для дітей з
цілком певною метою: звертатися до дитячої уяви, емоцій та почуттів, впливати на дитячі
пізнавальні здібності, розвивати смаки та вподобання, розважати дитину.
Колом дитячого читання прийнято називати всю літературу, яку читають діти.

