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Сучасне українське суспільство потребує гармонійної, самостійної, 
ініціативної особистості, здатної гнучко та оперативно адаптуватися до нових 
вимог, адекватно реагувати на нові виклики, оперувати й управляти 
інформацією, активно діяти, навчатися упродовж життя, компетентно 
застосовувати здобуті знання, розвиватися та творити. Тому важливим 
завданням Національної бібліотеки України для дітей у процесі виховання 
сучасної людини є розвиток читацьких компетентностей юних користувачів. 
Цьому сприяє моніторингове дослідження, започатковане у 2012 році у відділі 
обслуговування дітей дошкільного та молодшого віку Національної бібліотеки 
України для дітей.  

У січні-лютому 2015 року продовжено вивчення проблеми формування 
читацьких інтересів і потреб як засобів пізнання світу та самопізнання 
особистості, формування творчого читача, підвищення його читацької 
компетентності та інформаційної культури у відділі обслуговування дітей 
середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання. 

Метою моніторингу є визначення стану особливостей читацької 
компетентності користувачів-дітей та виявлення ступеня їхньої читацької 
активності з урахуванням додаткових можливостей та послуг, що їх надає 
бібліотека користувачам, які приходять до відділу обслуговування дітей 
середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання. 

Об’єктами моніторингу стали респонденти попереднього дослідження – 
користувачі бібліотеки, учні 6-х класів загальноосвітніх середніх шкіл, що  
розташовані поряд із бібліотекою. Суб’єктами моніторингу стали 
компетентність читання цієї категорії користувачів-дітей (ставлення до процесу 
читання; тематично-жанрові, мовні та інші уподобання; принципи пошуку та 
відбору літератури; причини запитів; особисті інтереси; читацькі вміння та 
навички; способи реагування на прочитане), масова робота у відділі 
обслуговування дітей середнього і старшого віку та організаторів дитячого 
читання, діапазон використання бібліотечних послуг. 

 Методи дослідження – вивчення та аналіз документів, статистичний, 
анкетування. «Анкета школяра» (додаток № 1), організаторів дитячого читання 
«Анкета батьків» (додаток № 2), учителів «Анкета вчителя» (додаток № 3), 
бібліотекарів «Анкета бібліотекаря» (додаток № 4). 

Респондентам було запропоновано дати відповіді на запитання анкет: 
респондентам-дітям «Анкета школяра» (додаток № 1), організаторам дитячого 
читання «Анкета батьків» (додаток № 2), учителям «Анкета вчителя» (додаток 
№ 3), бібліотекарям «Анкета бібліотекаря» (додаток № 4). Зібрано відповіді від 
165 респондентів. Із них заповнили «Анкету школяра» 86 респондентів, 
«Анкету батьків» – 78, «Анкету вчителя» – 5, «Анкету бібліотекаря» – 21.  

Респонденти дослідження – визначена у попередньому етапі дослідження 
група користувачів:  учні загальноосвітніх середніх навчальних закладів №172 
(6-А, 6-Б класи), № 175 (6-А, 6-Б кл.), № 163 (6-Б кл.) у кількості 115 осіб. 
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Завдяки попереднім дослідницьким заходам зібрані відомості, аналіз та 
узагальнення яких дали змогу умовному розподілу респондентів на «Активних» 
та «Пасивних» користувачів бібліотеки*.  

Загальна кількість респондентів-користувачів зменшилася на 25 осіб 
(21,7%) за рахунок учнів, які перейшли в інші навчальні заклади та не 
користуються послугами НБУ для дітей. Склад групи «Активних» респондентів 
зменшився на 19,3%, «Пасивних» – на 24,1%.  

У таблиці № 1 наведено порівняльний аналіз кількості респондентів-
користувачів, відвідувань ними бібліотеки, книговидачі, темпів росту, темпів 
приросту та абсолютний приріст цих показників. 

 
 

Таблиця № 1 
 

До моніторингу Моніторинг 

Користу
вачі 

Загальна к-ть 
респондентів 

Кількість 
відвідувань Книговидача Загальна к-ть 

респондентів 
Кількість 

відвідувань Книговидача 

Активні 57 681 1425 46 1232 1967 

Пасивні 58 512 1091 44 485 1135 

 
Таблиця № 1 (продовження) 

 
Загальна к-ть респондентів Динаміка відвідувань Динаміка книговидач 

Користувачі 
Абсолютний 

приріст 
(осіб) 

Темпи 
росту 
(%) 

Темпи 
приросту 

 

Абсолютний 
приріст 

Темп 
росту 

Темп 
приросту 

Абсолютний 
приріст 

Темп 
росту 

Темп 
приросту 

Активні -11 80,7 -23,9 551 180,9 80,9 542 138,0 38,0 

Пасивні -14 75,9 -31,8 -27 94,7 -5,3 44 104,0 4,0 

 
 
На запитання «Анкети школяра» надали відповіді 86 респондентів, 51,2% 

яких умовно віднесені до групи «Активних» користувачів бібліотеки і 48,8% до 
групи «Пасивних». Анкети заповнили 50 хлопчиків (58,1%) та 36 дівчаток 
(41,9%). Враховуючи їхні вікові особливості, респондентам були запропоновані 
в основному закриті запитання і надана можливість обирати кілька варіантів 
відповідей. 

                                                
* Читацька компетентність користувачів-дітей відділу обслуговування дошкільників, учнів 1-4 класів та 

організаторів Національної бібліотеки України для дітей : аналітична довідка за матеріалами дослідження / Нац. б-ка 
України для дітей : уклад. Є.Ю. Подокопна, О.Б. Петренко. К., 2013. 18 с. 
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На перше запитання «Анкети школяра» – «Чи любиш ти читати книги?» 
відповіли усі респонденти. Їхній аналіз показує, що: 

— подобається читати книги – 84,9% респондентів; 
— негативно ставляться до читання книг – 15,1%. 

На перше запитання «Анкети школяра» – «Чи любиш ти читати книги?» 
відповіли усі респонденти. Їхній аналіз показує, що: 

— подобається читати книги – 84,9% респондентів; 
— негативно ставляться до читання книг – 15,1%. 

 Ті респонденти, що підтвердили свою любов до читання (усього було надано 
197 відповідей) частіше всього читають: 

— про пригоди і подорожі – 24,4% респондентів;  
— фантастику – 22,3%;  
— історичні книги – 10,1%;  
— про природу, тварин і рослини – 9,1%; 
— комікси – 8,1%;  
— ігри, розваги, саморобки – 7,2%;  
— про техніку – 5,6%;  
— про ровесників – 5,1%;  
— поезію – 2,0%;  
— книги з мистецтва – 1,0%;  
— важко відповісти на запропоноване запитання було 3,1% 

респондентам;  
— не дали відповіді на запитання – 2,0% респондентів. 

Наступне запитання анкети виявляло, які саме книги – друковані чи 
електронні – є більш зручними для дитячого читання. Усього було надано 94 
відповіді: 

— друковані видання обрали 70,2% респондентів; 
— електронні – 29,8%.  

На запитання «Якою мовою тобі цікавіше читати книги?» було отримано 
105 відповідей: 

— українською мовою охоче читають 77,2% респондентів; 
— російською – 21,4%; 
— іноземною – 1,9%.  

На наступне запитання «Прочитавши книгу, ти можеш визначити її 
тему, ідею, головних героїв?» отримано 105 відповідей: 

— стверджувальних було – 58,1%; 
— «Так, але мені це нелегко» – 29,5 %; 
— «Так, але я розумію не все» – 12,4%. 

На запитання «Хто тобі допомагає у виборі потрібної книги?» було 
отримано 168 відповідей. Частіше зробити правильний вибір літератури 
користувачам допомагають: 

— батьки – 26,8%;  
— друзі – 22,0%;  
— бібліотекарі – 22,0%; 
— учителі – 10,1%; 
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— фільми, комп’ютерні ігри, Інтернет – 8,9%; 
— масові заходи у бібліотеці – 7,1%; 
— виставки, відкритий доступ до книг – 6,7%; 
— не відповіли на запитання – 1,2%. 

На запитання «Якими послугами бібліотеки ти користуєшся?»  отримано 
278 відповідей. Найчастіше респонденти звертаються до бібліотеки для: 

—  обміну книжок – 29,1%; 
—  участі у масових заходах – 13,0%; 
—  користування Інтернетом – 11,0%; 
—  відвідування дискокімнати у відділі мистецтв – 10,4%; 
—  читання книг на IPad – 10,4%; 
—  спів у караоке – 5,4%;  
—  індивідуального прослуховування музики – 5,0%; 
—  відвідування гуртків – 4,0%; 
—  відвідування творчих майстер-класів – 3,6%; 
—  користування інтерактивною програмою для вивчення англійської 

мови – 3,2%;  
—  користування настільними розвиваючими іграми – 2,9%. 

На запитання «Оціни власні читацькі вміння та навички», на відміну від 
попереднього етапу моніторингу, відповіли усі респонденти (у 2012 р. не було 
відповідей у 3,0% анкет), усього отримано 95 відповідей: 

— читають швидко, з легкістю засвоюють матеріал – 74,7% 
респондентів; 

— читання та розуміння тексту дається важко – 10,6%; 
— не можуть оцінити власні навички – 14,7%.  

При анкетуванні організаторів дитячого читання за «Анкетою батьків» 
опитано 77 респондентів.  

На запитання відносно свого віку дали відповіді 90,9%, не відповіли  9,1%. 
За віковими категоріями відповіді розподілилися таким чином: 

— вікова група 30-39 років – 61,0% респондентів; 
— вікова група 40-49 років  – 22,1%; 
— від 50 років і більше – 5,2%; 
— вікова група 50-59 років  – 2,6%. 
— не відповіли  9,1%. 

На запитання «З якого віку Ваша дитина відвідує НБУ для дітей?» 
відповіли 97,4% респондентів. Аналіз відповідей показав, що відвідують 
бібліотеку діти респондентів із: 

—  6-7 років – 61,1%; 
—  8-9 років – 22,1%; 
—  4-5 років – 10,3%; 
—  2-3 років – 3,9%; 
— не надали відповіді на запитання – 2,6% респондентів-батьків. 

На запитання «Як Ваша дитина ставиться до процесу читання?» зібрано 
77 відповідей, які розподілилися наступним чином: 

—  читає із задоволенням – 60,8%; 
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—  читає за необхідністю – 39,2%. 
Мати одного з користувачів залишила такий коментар: «Моя дитина 

читає із задоволенням, коли їй подобається книга. Усе інше в зв’язку з 
необхідністю». Інша мама написала, що її дитина читає «із задоволенням за 
шкільною програмою».  

Причому відповіді батьків дітей групи «Активних» користувачів 
показали, що серед них: 

— читають із задоволенням – 22,8%; 
— читають за необхідністю – 38,0%. 

Серед групи «Пасивних» користувачів: 
— читають із задоволенням – 27,2%; 
—  читають за необхідністю – 12,0%. 

На запитання «Як реагує Ваша дитина на прочитане?» респонденти мали 
змогу обирати кілька варіантів відповідей. Їх надали 100% респондентів. 
Усього отримано 80 відповідей. Реакції дітей на прочитане розподілилися так: 

— емоційно та зацікавлено сприймають події – 66,2%; 
— втілюють свої враження від прочитаного в творчі роботи 

(малюнки, ліплення тощо) – 23,8%; 
— не виявляють жодних емоцій – 10,0%. 

Діапазон допомоги батьків процесу розвитку дитячого читання та 
читацької компетентності досліджувався за допомогою запитання «Як Ви 
впливаєте на процес читання дитини?» (кілька варіантів відповідей). Усього 
отримано 90 відповідей. Вибрані варіанти відповідей розподілилися так: 

— увесь час контролюють читання та рекомендують книги – 37,7%; 
— рекомендують книги на прохання дитини – 35,6%; 
— разом із дитиною читають і обговорюють прочитане – 17,8%; 
— обмінюють книги в бібліотеці замість дитини – 2,2%;  
— не впливають – 5,6%. 

Деякі респонденти залишали в анкетах коментарі з приводу особистого 
впливу на читання своїх дітей. Наприклад, мати хлопця (з групи «Пасивних» 
респондентів) пише, що їй «дуже подобається, як дитина переказує твори, 
особливо історичні».  

У дослідженні також брали участь учителі – класні керівники учнів-
учасників моніторингу. Їм було запропоновано заповнити «Анкету вчителя», на 
яку відповіло 5 респондентів. 

Відповідаючи на запитання «Як змінився інтерес учнів до читання за 
останні роки?», респонденти-вчителі своє бачення змін інтересу учнів до 
читання висловили так:  

— збільшився – 60%; 
— зменшився – 20%; 
— не змінився – 20%. 

Відповіді на друге запитання анкети «Яку ступінь впливу на формування 
стійкого читацького інтересу у дітей мають сім’я, школа, бібліотека для 
дітей, шкільна бібліотека, позашкільна установа (оцініть за шкалою від 1 до 5 
балів)» розподілилися наступним чином: 
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— школа набрала найбільше голосів 24%;  
— бібліотека для дітей – 20%; 
— сім’я – 20%; 
— позашкільна установа – 20%;  
— шкільна бібліотека завоювала найменше голосів – 16%. 

На запитання «Чи рекомендуєте Ви учням книги, які не внесені до 
шкільної програми?» респонденти відповіли так: 

— рекомендують учням за їхнім проханням – 60%; 
— рекомендують учням при першій нагоді – 20%; 
— рекомендують при необхідності – 20%. 

Наступне запитання у «Анкеті вчителя» – «Які форми співпраці, що 
пропонує бібліотека, допомагають вам в організації дитячого читання?». На 
думку вчителів, в організації дитячого читання можуть допомогти: 

—  індивідуальне інформування бібліотекарем – 33,3% від загальної 
кількості відповідей; 

—  наочна популяризація літератури – 33,3%; 
—  масові заходи – 13,3%;  
— інформаційні списки літератури – 6,7%; 
— перегляди літератури – 6,7%; 
— бібліотечно-бібліографічне інформування на web-сайті бібліотеки – 

6,7%; 
— бібліографічні посібники – 0%; 
— бібліотечні уроки – 0%; 
— екскурсії – 0%. 

На запитання анкети «Оцініть, будь ласка, рівень читацьких умінь своїх 
учнів?» респонденти-вчителі відповіли наступне: 

— достатнім вважають рівень розвитку читацьких умінь своїх учнів 
80% опитаних; 

— високим – 20%. 
Останнє запитання «Анкети вчителя» – «Що може стимулювати у дітей 

середнього шкільного віку стійкий інтерес до читання книги?» мало на меті 
спонукати респондентів висловити свою думку. Воно зібрало наступні  
відповіді-коментарі: 

«Стимулювання у дітей середнього шкільного віку стійкого 
інтересу до читання книг починається з сім’ї. Там закладається 
база майбутніх уподобань дитини, у тому числі, й читацьких. 
Перші відомості про перспективи, які дає людині книга, 
зобов’язані надати своїй дитині батьки та коло близьких людей. 
Бібліотека продовжує розпочате у родині».  
«Збільшення кількості масових заходів різної спрямованості є 
надійним засобом для стимулювання читацької зацікавленості у 
дітей». 
«Виставки творчих робіт за мотивами прочитаних творів мають 
розвивати та збагачувати внутрішній світ дитини». 
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Методикою проведення моніторингового дослідження передбачалося 
зібрання  даних про читацькі навички респондентів-шестикласників. Класні 
керівники активно сприяли цьому процесу. За допомогою тестових завдань 
уміння читати мовчки оцінювалося за двома параметрами: розуміння 
прочитаного та швидкість читання. Усього у тестуванні взяли участь 85 
респондентів-дітей. Серед них група «Активних» респондентів склала 52,9% 
(30,5% хлопчиків та 22,4% дівчаток), група «Пасивних» – 47,1% (28,3% 
хлопчиків та 18,8% дівчаток). 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.13 р. № 1222 
«Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів 
із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»,  відповідно до 
ступеня оволодіння знаннями і способами діяльності виокремлюються чотири 
рівні навчальних досягнень учнів основної школи: початковий, середній, 
достатній, високий. Оцінюється здатність учнів:  

 читати незнайомий текст із належною швидкістю; 
 розуміти й запам’ятовувати після одного прочитання фактичний 

зміст;  
 визначати причинно-наслідкові зв’язки між частинами тексту; 
 відрізняти тему й ідею (основну думку) висловлювання;  
 спостерігати й виявляти ті засоби, за допомогою яких автор досягає 

мети; 
 знаходити в тексті незнайомі слова; 
 демонструвати різні види читання.  

Згідно визначень оціночної шкали результати тестування респондентів-
дітей виглядають так: 

— початковий рівень навчальних досягнень у сфері читання мають 
15,6% респондентів (хлопчики 5,9%, дівчатка 2,4%); 

— середній 27,1% (хлопчики 15,3%, дівчатка 11,8%); 
— достатній 28,2% (хлопчики 16,4%, дівчатка 1,8%); 
— високий 36,5% (хлопчики 21,2%, дівчатка 15,2%). 

Результати оцінки читацьких умінь групи «Активних» респондентів 
(усього 52,9% осіб): 

— початковий рівень – 8,2%; 
— середній рівень – 14,1%; 
— достатній рівень – 17,7%;  
— високий рівень – 12,9%. 

Результати оцінки читацьких умінь групи «Пасивних» респондентів 
(усього 47,1% осіб): 

— початковий рівень – 0 %; 
— середній рівень – 12,9 %; 
— достатній рівень – 10,6 %; 
— високий рівень – 23,5 %. 
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У моніторинговому дослідженні також узяли участь бібліотекарі – 
працівники відділів:  

— обслуговування дітей середнього і старшого віку та організаторів 
дитячого читання; 

— документів іноземними мовами;  
— мистецтв;  
— соціокультурної діяльності;  
— сектору обліку користувачів.  

Їм було запропоновано відповісти на запитання «Анкети бібліотекаря»  
(усього зібрано 21 анкету). 

На перше запитання анкети «Як, на вашу думку, змінився інтерес 
читачів-дітей до читання?» відповіді респондентів-бібліотекарів були такі: 

— зменшився – 38,1%; 
— не змінився – 38,1%; 
— зріс – 23,8%. 

Відповідаючи на друге запитання – «Яка тематико-жанрова 
спрямованість переважає у читанні учнів 6-х класів?», – респонденти обрали 
кілька варіантів відповідей: 

— про природу, тварин і рослини та про пригоди і подорожі 
ровесників – по 24,1%; 

— фантастику – 16,7%; 
— ігри, розваги, саморобки – 14,8%; 
— про техніку – 9,3%; 
— казки – 7,4%; 
— комікси – 3,7%;  
— історичні – 0 відповідей; 
— поезію – 0 відповідей. 

Усього зібрано 54 відповіді. 
Третє запитання анкети «Які книги частіше запитують користувачі 

середнього шкільного віку?» показало думку бібліотекарів-експертів, що 
сучасні користувачі 6-х класів частіше запитують книжки: 

— друковані – 85,7%; 
— електронні – 14,3%. 

Наступне, четверте, запитання анкети – «Оцініть, будь ласка, рівень 
читацьких навичок користувачів-учнів 6-х класів (техніка читання, розуміння 
тексту тощо)». Відповіді бібліотекарів-експертів розподілилися так:  

— середній – 66,7%; 
— достатній – 33,3%; 
— початковий – 0 відповідей; 
— високий – 0 відповідей. 

Свої думки щодо факторів, які б могли стимулювати стійкий інтерес до 
читання книг у дітей середнього шкільного віку респонденти-бібліотекарі мали 
можливість викласти у анкетах письмово, даючи відповідь на п’яте запитання 
«Анкети бібліотекаря». Усього ними надано 26 відповідей: 
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— рекламу книг серед користувачів бібліотеки експерти вважають 
найдієвішим засобом –15,4%; 

— приклад батьків не менш важливий для формування та 
стимулювання стійкого інтересу до читання –15,4%; 

— особистий приклад дорослих – 11,6%; 
— ігровий підхід та стійкі спільні зусилля школи, батьків та бібліотеки 

вважаються 7,8% спеціалістів спроможними зацікавити школярів 
процесом читання та залучити до спілкування з книжками; 

— державні програми читання – 3,8%; 
— зменшення користування дітьми Інтернетом – 3,8%; 
— нові книги – 3,8%; 
— рекомендації бібліотекарів і друзів – 3,8%; 
— масові заходи – 3,8%; 
— зустрічі з авторами – 3,8%; 
— інтер’єр і технічне забезпечення бібліотеки – 3,8%; 
— незвичні форми читання – 3,8%; 
— читання вголос – 3,8%.  

Останнє запитання анкети «Вкажіть, будь ласка, Ваш стаж роботи в 
бібліотеці», відповіді бібліотекарів на нього були такими: 

— загальний стаж роботи у бібліотеці 10-19 років мають 33,4% 
респондентів; 

— 5-9 років – 28,6% ; 
— до 5 років – 19,0%; 
— більше 20 років – 19,0%. 

Перейшовши навчатися до 6 класу, респонденти отримали більше 
можливостей для проведення свого дозвілля в бібліотеці, навчання та 
розширення світогляду. Ставши дорослішими та самостійнішими, респонденти-
користувачі мали змогу частіше відвідувати відділ документів іноземними 
мовами, діапазон послуг якого значно розширив можливості розвитку 
користувачів.  

Книги у відділі представлені 88 мовами світу. Окрім читання книг, 
користувачам пропонується ознайомитися з періодичними виданнями; у відділі 
є комп’ютери, планшети, електронні читанки, діє зона Wi-Fi. Двічі на тиждень 
працює гурток із вивчення англійської мови Joyful English, раз на тиждень – 
клуб програмування Code Club (спільно з волонтером-програмістом). Два рази 
на місяць проводиться «Американський кінозал» із переглядом мультфільмів 
або дитячих фільмів англійською мовою. Увагу дітей привертають книги різних 
форматів: книги-велетні, книги-мініатюри, м’які книжки, музичні, книги-
іграшки, а також pop-up книги (книги у форматі 3Д) і великий вибір настільних 
ігор (англійською та німецькою мовами з перекладом). Респонденти-діти мали 
можливість користуватися інформацією на DVD-дисках, прочитати електронні 
книги на рідерах, вийти в Інтернет, почати вивчення англійської мови за 
допомогою ліцензійної комп’ютерної програми RosettaStone. 

Під час збору первинної інформації (2014 р.) та у період проведення 
дослідницьких заходів (січень-лютий 2015 р.) відділ документів іноземними 
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мовами відвідали 72 респондента-користувача («Активних» – 32 (44,4%), 
«Пасивних» – 40 (55,6%) із зафіксованою загальною кількістю відвідувань 962 
(таблиця № 2). 

 
 

Таблиця № 2 
 

«Активні» «Пасивні» 
Хлопці Дівчата Хлопці Дівчата  

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % 
Усього відвідувань 228 23,7 250 25,9 343 35,7 141 14,7 

Загальни
й % 

Загальний % 49,6 50,4 100 
Рідери 53 5,5 62 6,4 97 10,1 84 8,7 30,7 

Інтернет 74 7,7 69 7,2 - - - - 14,9 
Періодика 2 0,2 4 0,4 30 3,1 1 0,1 3,8 

Індекс ББК:  
84 (Худ. літ-ра) 29 3,0 29 3,0 57 5,9 9 0,9 12,8 

Аудіо-диски 40 4,2 19 2,0 21 2,0 5 0,5 8,7 
81 (Рідна мова та 

мови світу) 3 0,3 17 1,8 32 3,3 13 1,4 6,8 

Дитяча література 2 0,2 13 1,3 32 3,3 12 1,2 6,0 
28 (Біологічні 

науки) 8 0,8 6 0,6 33 3,4 6 0,6 5,4 

26 (Науки про 
Землю) 8 0,8 13 1,4 12 1,2 2 0,2 3,6 

22 (Фіз/мат. науки) 2 0,2 3 0,3 10 1,0 4 0,4 1,9 
63 (Історичні 

науки) 2 0,2 2 0,2 1 1,1 1 0,1 1,8 

74 (Освіта) 1 0,1 5 0,5 3 0,3 - - 0,9 
46 (Спец.тварин-
во) - - 3 0,3 1 0,1 - - 0,4 

88 (Психологія) 1 0,1 2 0,2 - - - - 0,3 
20 (Прир. науки) 1 0,1 - - 1 0,1 - - 0,2 

82 
(Фольклористика) - - - - 1 0,1 - - 0,1 

 
 
Респонденти-учні, які умовно поділені на «Активних» та «Пасивних» 

користувачів, відвідували відділ документів іноземними мовами практично з 
однаковою інтенсивністю. «Пасивні» навіть дещо активніше. З нових послуг, 
що їх надає бібліотека респондентам, найбільшим попитом у респондентів-
дітей користується можливість читати книжки на рідерах. Трохи менше 
користувачів цікавить можливість доступу до Інтернету. Із усіх видів 
літератури користувачі відділу надають перевагу художній та не втрачають 
можливості скористатися DVD-дисками. 

Відвідуючи відділи мистецтв та соціокультурної діяльності НБУ для 
дітей, користувачі знайомилися з різними видами мистецтв та мали змогу 
долучитися до деяких із них.  

 Усього 85 респондентів скористувалися можливостями відділу мистецтв, 
із них «Активних» респондентів зареєстровано 45 осіб (53,0%), «Пасивних» — 
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40 (47%). Відвідувань нараховано — 138. Респонденти-користувачі найчастіше 
відвідували: 

—  масові заходи (39,2% загальної кількості відвідувань); 
—  дискокімнату (30,5%); 
—  індивідуально прослуховували музику (17,6%); 
—  спів у караоке ( 9,6%); 
—  читали книги з мистецтва (2,3%);  
— гурток любителів вокального співу «Перлинка» (0,8%).  

Частіше відділ мистецтв відвідували респонденти-діти з групи 
«Активних» користувачів (55%), група «Пасивних» –  менше  (45%), хлопців і 
дівчат майже нарівно (53% та 47% відповідно).  

У відділі соціокультурної діяльності, респонденти-користувачі  
відвідували: 

—  народно-етнографічну театр-студію «Мандри»; 
—  народний аматорський театральний колектив «Мрія»; 
—  ляльковий театр «Оле-Лукойє»;  
—  респонденти-учні ЗОСШ № 163, 6-А та 6-Б класів, були присутні 

на скайп-естафетах «Навіки пам’ять збережем» (Хмельницька ОБД 
та Миколаївська ОБД) у загальній кількості 25 осіб; 

—  загальнобібліотечний захід «Бібліотечні сутінки» відвідали учні 
ЗОСШ № 163,172, 175 у кількості 70 осіб;  

—  на виставі «Син славетної родини» були присутні учні цих шкіл у 
кількості 100 осіб;  

—  лялькову виставу «Рийко до рийка, поросяток трійко» відвідали 
учні ЗОСШ № 172, 175 у кількості 50 осіб;  

—  на загальнобібліотечному заході «День знань у стилі ЕКО» були 
учні ЗОСШ № 163, 172, 175 у кількості 160 осіб;  

—  у репетиції бібліотечної екскурсії до Всеукраїнської науково-
практичної конференції директорів обласних дитячих бібліотек 
узяли участь респонденти-учні ЗОСШ № 163 (4-А, 4-Б класів) у 
кількості 4 осіб;  

—  майстер-класи «Яскрава палітра», «Весела майстерня». 
Оскільки індивідуального обліку відвідувань респондентів у відділі 

соціокультурної діяльності не ведеться, наведені загальні цифри відвідувань. 
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Висновки 
Отже, у користувачів бібліотеки досліджуваної вікової категорії (учні 

загальноосвітніх середніх навчальних закладів № 172 (6-А, 6-Б кл.), № 175 (6-А, 
6-Б кл), № 163 (6-Б кл.) досить високий інтерес до читання – 84,9% 
респондентів подобається читати книги. 60,8% відповідей їхніх батьків теж 
підтверджують ці дані. Класні керівники респондентів-учнів 6-х класів теж 
вважають, що інтерес дітей до читання книг зріс (60%). Думки бібліотекарів не 
дуже оптимістичні – 38,1% експертів вважають, що інтерес до читання 
зменшився, у кращому випадку – не змінився (38,1%), і тільки 23,8% експертів 
вважають, що він зріс. 

Формування читацьких компетентностей респондентів-користувачів 
триває. Адже не всі ще в змозі визначити тему прочитаного твору, його ідею, 
головних героїв («Так, мені це нелегко» відповіли 29,5% респондентів-дітей, 
«Так, але я розумію не все» – 12,4%). 

Читача, знавця і поціновувача літератури потрібно виховувати. 
Спостереження під час дослідження засвідчують, що якість літературної 
компетентності користувачів залежить від рівня сформованості психічних, 
пізнавальних, процесів, які, у свою чергу, визначають ступінь проникнення 
читача в ідейно-естетичну цілісність літературного твору, сприяють розумінню 
його художнього рівня. Таким чином, літературний розвиток респондентів-
школярів є результатом взаємодії двох сторін – читача і бібліотекаря — які 
тісно пов’язані між собою. Оскільки йдеться про розвиток компетентності 
користувачів у галузі читання та сприймання художньої літератури, то 
важливого значення набуває питання про вдосконалення розумових здібностей 
користувачів-дітей бібліотеки. Досліджувана група респондентів за роки 
проведення дослідження стала дорослішою, самостійнішою завдяки своїм 
віковим особливостям (можливість відвідувати бібліотеку без супроводу 
дорослих). Відвідування відділу документів іноземними мовами, участь у 
роботі гуртка з вивчення англійської мови Joyful English, читання книг із 
мистецтва закладає основу для розширення розумових здібностей, 
можливостей спілкування та соціальної реалізації юних особистостей 
української, а в майбутньому і світової, спільноти. 

Використання усіх  можливостей, що їх надають відділи мистецтв та 
соціокультурної діяльності, дозволяють не тільки розширити діапазон 
компетентностей дітей, а й можливість творчого розвитку. Вони здатні 
відкрити дітям шляхи до обирання нових життєвих перспектив у процесі 
дорослішання особистості.  

Моніторингове дослідження з вивчення читацьких компетентностей 
обраної досліджуваної групи респондентів-дітей триває. Які зміни в розвитку, 
вміннях та навичках користувачів відбудуться з досягненням ними старшого 
шкільного віку – засвідчить наступний етап дослідження. 
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Додаток № 1 
 

Анкета школяра 
 

Любий друже! Національна бібліотека України для дітей продовжує моніторинг 
читацької компетентності користувачів-дітей. Запрошуємо тебе взяти у ньому участь та 
відповісти на запитання анкети. Ти маєш змогу вибрати кілька варіантів відповідей. 

  
1. Стать (зроби позначку): 
—  хлопчик  
—  дівчинка  
2. Чи любиш ти читати книги? (зроби позначку ): 
—  так 
—  ні 
3. 2.1. Якщо «Так»,  то які саме? (зроби позначку ): 

історичні   про природу, тварин і рослин   про техніку  книги з мистецтва  
про пригоди і подорожі ровесників   фантастику  поезію   комікси  
ігри, розваги, саморобки    важко відповісти  

4. Які книги тобі зручніше читати? (Зроби позначку ): 
—  друковані  
—  електронні (на комп’ютері, ноутбуці, планшеті)  
5. Якою мовою тобі цікавіше читати книги?( зроби позначку ): 
—  українською  
—  осійською  
—  іноземною  
6. Прочитавши книгу, ти можеш визначити її тему, ідею, головних героїв? (зроби 

позначку ): 
так   так, але мені це нелегко   так, але я розумію не все   ні  
7. Хто тобі допомагає у виборі потрібної книги? (зроби позначку ): 
—  батьки   вчителі   бібліотекарі   друзі  
— побачив на виставці, на полиці у бібліотеці  
— з фільму, комп’ютерної ігри, із Інтернету  
—  дізнався під час масового заходу  
8. Якими послугами бібліотеки ти користуєшся? (зроби позначку ): 
—  просто обмінюєш книги  
—  користуєшся можливістю читати книги на IPad  
—  інтерактивною програмою для самостійного вивчення англійської мови  
—  граєш у настільні розвиваючі ігри  
—  береш участь у масових заходах  
—  користуєшся Інтернетом  
—  відвідуєш гуртки  
—  відвідуєш творчі мастер-класи  
—  відвідуєш театральні студії  
—  співу караоке  
—  відвідуєш дискокімнату  
—  індивідуально прослуховуєш музику  
9. Оціни власні читацькі вміння та навички (зроби позначку ): 
—  читаю швидко, легко, повністю засвоюю матеріал  
—  читання та розуміння тексту дається мені важко  
—  не можу оцінити  
 

Дякуємо за відповіді! 
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Додаток № 2 

Анкета батьків 
 
Шановні батьки! Національна бібліотека України для дітей продовжує моніторинг 

читацької компетентності користувачів-дітей. Запрошуємо Вас узяти у ньому участь та 
відповісти на запитання анкети. Ви маєте змогу вибрати кілька варіантів відповідей. 

 
1. З якого віку Ваша дитина відвідує НБУ для дітей? (напишіть)__________________. 

 
2. Як Ваша дитина ставиться до процесу читання? (зробіть позначку ): 
—  читає із задоволенням  
—  читає за необхідністю (за шкільною програмою)  
—  не читає  

 
3. Як Ваша дитина реагує на прочитане? (зробіть позначку ): 
—  емоційно та зацікавлено сприймає хід подій  
—  втілює свої враження від прочитаного в творчі роботи (малюнки, ліплення тощо) 
—  не виявляє жодних емоцій  

 
4. Як Ви впливаєте на процес читання дитини? (зробіть позначку ): 
— увесь час контролюєте читання та рекомендуєте книги  
— рекомендуєте книги на прохання дитини  
— разом із дитиною читаєте і обговорюєте прочитане   
— обмінюєте книги в бібліотеці замість дитини  
— не впливаєте  
— інше (напишіть)_________________________________________________________. 

 
5. Якими послугами бібліотеки користується Ваша дитина? (зробіть позначку :) 
— просто обмінює книги  
— читає книги на IPad  
— інтерактивною програмою для самостійного вивчення англійської мови  
— грає у настільні розвиваючі ігри  
— бере участь у масових заходах  
— користується Інтернетом  
— відвідує гуртки  
— ідвідує творчі мастер-класи  
— відвідує театральні студії  
— співу караоке  
— відвідує дискокімнату  
— індивідуально прослуховує музику  
— читає книги з мистецтва  

 
6. Вкажіть, будь ласка, свій вік (напишіть)___________________________________. 

 
Дякуємо за відповіді! 
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Додаток № 3 
 

Анкета вчителя 
 
Шановні вчителі! Національна бібліотека України для дітей продовжує моніторинг 

читацької компетентності користувачів-дітей. Запрошуємо Вас узяти у ньому участь та 
відповісти на запитання анкети. Ви маєте змогу вибрати кілька варіантів відповідей. 

 
1. Як змінився інтерес учнів до читання за останні роки? (зробіть позначку ): 
— зріс  
— знизився  
— не змінився  
2. Який ступінь впливу на формування стійкого читацького інтересу у дітей мають 

(оцініть за шкалою від 1 до 5 балів) (зробіть позначку ): 
— сім’я  
— школа  
— бібліотека для дітей  
— шкільна бібліотека  
— позашкільні установи  
3. Чи рекомендуєте Ви учням книги, які не внесені до шкільної програми? (зробіть 

позначку ): 
— при першій нагоді  
— при необхідності  
— за проханням учня  
— ніколи  
4. Які форми співпраці, що пропонує бібліотека, допомагають Вам в організації 

дитячого читання? (зробіть позначку ): 
— індивідуальне інформування бібліотекарем  
— інформаційні списки літератури  
— бібліографічні посібники  
— бібліотечно-бібліографічне інформування на web-сайті бібліотеки  
— бібліотечні уроки  
— наочна популяризація літератури  
— перегляди літератури  
— екскурсії  
— масові заходи  
5. Оцініть, будь ласка, рівень читацьких умінь своїх учнів? (зробіть позначку ):  
— початковий  
— середній  
— достатній  
— високий  
6. Що може стимулювати у дітей середнього шкільного віку стійкий інтерес до 

читання книги? (напишіть)________________________________________________________. 
7. Класним керівником якого класу Ви є? (зробіть позначку ): 

 СЗШ № 163  
 СЗШ №172  
 СЗШ № 175  
 Клас 6-А  
 Клас 6-Б  
 

Дякуємо за відповіді! 
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Додаток № 4 
Анкета бібліотекаря 

 
Шановні колеги! Національна бібліотека України для дітей продовжує моніторинг 

читацької компетентності користувачів-дітей відділу обслуговування дітей середнього і 
старшого шкільного віку та організаторів дитячого читання. Запрошуємо Вас узяти у 
ньому участь і відповісти на запитання анкети. Ви маєте змогу вибрати кілька варіантів 
відповідей. 

1. Як, на Вашу думку, змінився інтерес читачів-дітей до читання? (зробіть позначку 
): 

— зріс  
— знизився  
— не змінився  
2. Яка тематично-жанрова спрямованість переважає у читанні учнів шостих класів? 

(зробіть позначку ): 
— історичні  
— про природу, тварин і рослин  
— про техніку  
— про пригоди і подорожі ровесників  
— фантастика  
— казки  
— поезія  
— комікси  
— ігри, розваги, саморобки  
— важко відповісти  
3. Які книги частіше запитують користувачі середнього шкільного віку? (зробіть 

позначку ): 
— друковані  
— електронні  
4. Оцініть, будь ласка, рівень читацьких навичок користувачів-учнів 6-х класів 

(техніка читання, розуміння тексту тощо) (зробіть позначку ): 
— початковий  
— середній   
— достатній   
— високий   
5. Що може стимулювати у дітей середнього шкільного віку стійкий інтерес до 

читання книги? (напишіть)_____________________________________ 
6. Вкажіть, будь ласка, Ваш стаж роботи в бібліотеці (напишіть)_______________ 
 
 

Дякуємо за відповіді! 
 


