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ПРОБЛЕМА:  НЕЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ  ШКОЛЯРІВ 
ДО  ЧИТАННЯ  КНИГ

Суть проблеми:

➢ низький рівень читання книжок дітьми,

➢ незацікавленість школярів художньою літературою,



Причини:

➢ небажання витрачати час на прочитання книжок чи будь-якої іншої друкованої 

літератури,

➢ нечитання книжок дітям батьками у дитинстві,

➢ доступність аудіозаписів художніх творів,

➢ незначна кількість творів у навчальній програмі, які б подобалися дітям. 

Наслідки:

➢ низький словесний запас у дітей,

➢ нешанування книжок,

➢ невміння написання творів, есе, статей, коротких описів,

➢ нешанобливе ставлення до письменників та поетів.



Вирішення проблеми:

➢ проведено акцію «Подаруй книгу другу» - Метою акції було, щоб школярі подарували 

одну книжку із домашньої бібліотеки (чи куплену в книгарні) своєму другу. Єдиною 

вимогою було, щоб книжка була українською мовою. Книжку треба було підписати 

висловом якоїсь відомої людини, яка характеризувала того, хто її дарував.

➢ організовано зустрічі дітей із львівськими письменниками, які  були проведені у 

бібліотеках міста та Львівській обласній організації Національної спілки письменників 

України. Під час зустрічей діти поспілкувалися із такими відомими письменниками, як 

Марія Людкевич, Леся Кічура, Ігор Гургула, Ігор Калинець, Андрій Содомора та 

іншими. Вони розповіли про свій життєвий шлях, а також дали цінні поради як 

зацікавитися книжками.  



➢запроваджено акцію «Прочитай книжку за роком 

свого народження» - акція мала на меті привернути 

увагу дітей до старих книжок і віднайти книжку, яка 

була видана саме в той рік, коли вони народилися. 

Окрім того це стимулювало дітей знаходити 

книжки, які були видані у роки народження їх 

батьків та бабусів, дідусів. 

➢запроваджено акцію «Прочитай казку братику та 

сестричці», - усі, хто мав молодших братів чи 

сестер повинні були прочитувати одну казку, чи 

будь-який  інший твір, щоденно. Таким чином 

приверталася увага молодших до книжок та 

прививалася любов до читання.  

➢організовано збір книжок українською мовою та 

відправлено на Схід у дитячі будинки, - завдяки 

акції було зібрано багато книжок, які волонтери 

відвезли на Схід та подарували дітям у 

сиротинцях.



➢ініціювання читання електронних книжок, -

було запущено відеоролики з рекламою 

читання електронних книг серед підлітків,

➢проведення літературних читань на 

перервах у школах міста, - у багатьох школах 

діти влавштовували флеш-моби із 

літературних читань на перервах.  



ВИСНОВОК:

➢ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЙ ТА ЗАХОДІВ БУЛО ОХОПЛЕНО ПОНАД 2000 ДІТЕЙ,

➢ БУЛО ЗІБРАНО ПОНАД 500 КНИГ ТА ПЕРЕДАНО НА СХІД,

➢ ДІТИ ДІЗНАЛИСЯ ПРО БАГАТЬОХ ЛЬВІВСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ ТА ОЗНАЙОМИЛИСЯ З ЇХ 

ТВОРЧІСТЮ,

➢ПРИВЕРНУТО УВАГУ БАГАТЬОХ ДІТЕЙ ДО ЧИТАННЯ КНИЖОК.


