
Авторський проект 

Тетяни Качак 

«Літературна кавалєрка»

Промоція книжки і читання серед 

дітей та молоді

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»   
Наукова бібліотека. Педагогічний факультет. 

Кафедра фахових методик і технологій початкової освіти
Центр  дослідження  літератури  для   дітей  та  юнацтва



«Літературна кавалєрка»
- гра-презентація сучасних книг для дітей і молоді, 

авторський проект Тетяни Качак



Проект, в якому зібрано найкращий досвід 

промоції книг
Презентація сучасних книг

Спілкування з авторами

Читання і обговорення прочитаного

Інтерактивна взаємодія читачів

Створення медійної продукції промоції дитячих книг і 
читання

Гуртування читачів, прояви талантів і реалізація креативних 
ідей через читання і презентацію прочитаного 

Взаємодія письменник – бібліотекар – читач





«Літературна кавалєрка»
- неординарна гра-презентація сучасних книг для 

підлітків і молоді



 «Літературна кавалєрка» проводиться на Педагогічному факультеті 
Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника та школах і бібліотеках

 За 2016 и- 2020 рр. проведено 11 ігор-презентацій Літературної 
кавалєрки у різних містах України.



Літературна кавалєрка
Проходить у форматі презентації-гри, 

презентації-змагання команд читачів. 

Кожна гра складається з п’яти етапів:

Переможці відбіркових ігор змагаються у 
фінальній грі. 

знайомство з командою,

презентація прочитаної книжки (у форматі буктрейлера, 
інсценівки),

запитання автору,

завдання від письменників,

завдання на основі прочитаного «команда-команді» 



 Чудові презентації книг  «Незрозумілі »,«Відчайдушні» Сергія Гридіна, «Я 
закохалася» Марії Морозенко, «Новенька та інші історії» Оксани Сайко, 
«140 децибелів тиші» Андрія Бачинського, «Полянами і хмарочосами» 
Степана Процюка та «Неймовірні пригоди Івана Сили», «Пригоди тричі 
славного розбійника Пинті» Олександра Гавроша презентували учасники 
однієї із фінальних ігор 



 18 жовтня 2017 року на Педагогічному факультеті Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника  відбулась 
перша фінальна гра Літературної кавалєрки – гра студентських та 
учнівських команд-переможців відбіркових квк-презентацій, 
проведених  у Івано-Франківську та Дрогобичі 







Фінальна гра «Літературної кавалєрки» відбулася за підтримки 
міського голови м. Івано-Франківська Руслана Марцінківа, 
Департаменту освіти і науки Івано-Франківської міської ради 
(директор – Ігор  Смаль), депутата Івано-Франківської обласної 
ради Оксани Тебешевської та ректорату Прикарпатського 
національного університету імені Василя Стефаника.  



 «Літературна кавалєрка – це море читацьких емоцій, 
вражень та оригінальна зустріч з цікавими і близькими 
героями текстів, побачення з їх Авторами, перемога у 
грі та автографи на сторінках улюблених книг.

 Учасниками проекту є студентські та учнівські 
команди. Ігри-презентації «Літературної кавалєрки» 
пройшли у Івано-Франківську, Коломиї, Дрогобичі, 
Краматорську, Львові та Ужгороді. 

 З 2016 року відбулося 11 ігор-презентацій 








