
Реалії читацьких практик українських 
дітей в епоху цифрової культури



Дослідження сучасних читацьких практик дітей

• Міжнародні: 

PISA (2018 р.).

• Всеукраїнські дослідження МОН: 

«Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників 
початкової школи» (2018р.)

• Всеукраїнські дослідження НБУ для дітей: 

«Книга. Бібліотека. Читацька компетентність дітей» (2017 р.) 

«Книга року – 2019»

«Незадоволений читацький попит на літературу для дітей у спеціалізованих 
бібліотеках України для дітей у 2020 р.»

«Вивчення ресурсів бібліотек України для дітей у задоволенні запитів користувачів 
на періодичні видання» (2020 р.)



Відношення підлітків до читання

43%

56%

73%

84%

63%
- читання – одне з самих 

улюблених занять – 43%

- подобається обговорювати 
прочитане – 56%

- не погодилися з тим що читають 
тільки тоді коли вимушені це 
робити – 73%

- не погодилися з тим що читання 
– марна трата часу – 84%

- повідомили, що читають для 
задоволення – 63% респондентів



Індекс задоволеності українських учнів читанням 
становить 0,28

Українські учні читають тільки для того, щоб 
отримати необхідну інформацію (погодилися і 

цілком погодилися) – 62,7 %



базовий рівень сформованості читацької 
грамотності мають – 74,1%

середній бал читацької грамотності –
464,95

Читацька грамотність українських підлітків



Читацькі практики українських підлітків

21%

35%
20%

15%

9%

читають художню літературу:
декілька  разів на тиждень –

21%

декілька разів у місяць – 35%

приблизно раз у місяць – 20%

декілька разів у рік – 15%

ніколи або майже ніколи – 9%

! взагалі не читають газети або журнали – 50% !



Читаю рідко/майже 
ніколи не читаю

На паперових носіях Із цифрових носіїв Однаково часто на 
паперових та 

електронних носіях

Формат читання українськими дітьми



Гендерні особливості читання

За даними PISA-2018:
індекс задоволеності читанням дівчат – 0,54

індекс задоволеності читанням хлопців – 0,04



29%

42%

10%

8%

11%

Читацькі практики користувачів дитячих бібліотек

Кожного дня – 29% декілька разів на тиждень – 42%

раз на тиждень – 10% по мірі необхідності і бажання– 8%

інколи - 11%



Нові знання; 

Вільний час; 

Самовдосконалення; 

Душевне заспокоєння; 

Життєвий досвід; 

Не виправдана трата 
часу; 

Не читаю; Інше; 

Значення читання у житті дитини



Жанрові уподобання дітей



ТОП – 10 кращих книг року 2019



Формат читання користувачів - дітей бібліотеками

63%34%

3%

Паперові носії - 63%

Паперові та електронні носії - 34%

Тільки цифрові носії - 3%



Використання Інтернету дітьми 

Інтернетом 
користується 

97% дітей

Навчання 
в школі 

67%

Спілкування 
53%

Новини, 
соцмережі 

49%

Читання 
книг 26%



Джерела пошуку інформації дітьми 
користувачами бібліотек 

Інтернет 54% Книга 46% Періодичне видання 21%



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


