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коллекций выдающихся деятелей украинской диаспоры Тараса Гунчака и Ивана
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популяризации указанных коллекций.
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1нституту педагогжи НАПН Украти
МОДЕЛЬ ДИТЯЧОГО ЧИТАННЯ У ХХ1 СТОЛ1ТТ1

Проаналiзовано проблему кризи читання в сучасному суспшьств! та
охарактеризовано причини !! виникнення. Розглянуто погляди науковцв на дитяче
читання. Запропоновано концептуальн шляхи вирпттення проблеми нечитання
д^гей та молод! на основi змш у дiяльностi школи i бiблiотеки.
Ключовi слова: проблема читання, дитяче читання, учень-читач,
лтература, модель читання, соцiологiчне до^дж ення.
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Постановка проблеми. Криза читання/нечитання - одна з найгострших у
сучасному сошуш. Свп б’е тривогу: виростають нечитаючi поколiння, настае
«епоха нечитання». «Криза... сьотодн досягла критично! вщмгтки, за якою
починаеться деградацiя наци... Нечитаюча дитина - це не тшьки серйозна
перепона в становленн особистост, це i великий ризик для суспшьства - ризик
поповнення групи людей з агресивною поведшкою, атрофованою здатнiстю до
спiвчуття, зниженою можливютю до соцiально! адаптаци» [10].
Саме тому в багатьох кра!нах ухвалюються нацiональнi й регiональнi
програми тдтримки та розвитку читання: «Культурний рюкзак» у Норвегi!,
«Велике читання» у США, «Читання» у Росшськш Федерацй. До аналiзу
проблеми i пошуку виходу з кризи долучаються фiлософи, психологи, соцiологи,
прац в ники бiблiотек i, звичайно, учителi, вченi. 2003-2012 р. оголошен ООН
десятилiттям грамотность З iнiцiативи Форуму видавцiв, що дiе в Укра!нi
(президент Олександра Коваль), розроблено проект «Програми тдтримки та
розвитку

читання

в

Украш».

В

останн

роки

проведено

низку

загальноукра!нських акцш («Вiдомi укра!нцi читають дтям»), фестиваль дитячого
читання «Книгоманя», науково-практичну конференцiю «Дитина читае...»,
започатковано Всеукра!нський конкурс «Кращий читач року». Значну роботу
проводить Центр дитячого читання (м. Львiв).
До пропаганда читання активно долучаються дитячi та юнацьк бiблiотеки.
Реалiзуються тематичнi програми, здшснено низку соцiологiчних дослiджень:
«Укра!нська художня лiтература в читаннi дпей - учнiв 5-9 класiв» (Нацюнальна
бiблiотека Укра!ни для дiтей), «Шкшьна програма i запити читачiв» (Запорiзька
обласна дитяча бiблiотека), «Укра!нська книга в читанн читачiв-дiтей 1-9 класв»
(Хмельницька ОДБ) та 1нш1 .
Щоб проаналiзувати фактори, якi зумовлюють зниження iнтересу до
читання, слiд зосередити увагу на аспектах роботи дгтей iз художнiм текстом,
проаналiзувати, якою була модель дитячого читання, що побутувала майже сотню
рокв,

коли

репертуар

читання

вщзначвся
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жанровою

i

тематичною

рiзномаштmстю, високою якстю - це, так званий, «золотий перiод» впчизняно!
та свпово! дитячо! класики. У дней був «лiтературний герой».
Аналiз наукових досл1джень. Колишню читацьку традицию вивчае
Г. Трохименко, називаючи !! лггературно-центристською [9]. В. Чудiнова у
контекст зазначено! нами тематики розглядае модель «лггературно! соцiалiзацi!»
особистостi [11]. На перевантаження шкшьних програм, а звщси - вiдсутнiсть
вiльного часу для читання та вiдсутнiсть комплексно! програми розвитку
читацько! культури особистостi вказуе О. !саева [3]. Про вщсутшсть необхудних
нових пiдходiв до викладання лiтератури в сучасних умовах с^ м к о го розвитку
мультимедiйностi пише Л. Смакова [7].
Мета статтi - розглянути погляди науковцв на дитяче читання та
запропонувати концептуальнi шляхи виршення проблеми нечитання дiтей та
молодi на основi змiн у дiяльностi школи й бiблiотеки.
Основна частина. У XXI ст. змiнюються практично в с характеристики
дитячого читання: статус, тривалють, характер, репертуар, мотиви та стимули,
улюблеш твори, джерела отримання друковано! продукцi!, способи роботи з
книгою тощо. Ниш читання набуло нових рис.
Статистика с в ^ и т ь про зниження престижу та зацшавленост читанням.
Це - загальносвпова тенденцiя, яку ^ д ^ е р д ж ^ ^ данi росiйських i укра!нських
соцiологiчних дослiджень. Читання у структурi дозвiлля молод! займае сьогоднi
4-6 мюце [2]. Причина очевидна та зрозумша: на ринку iнформацiйних послуг у
книги з’явилися потужнi конкурента - телебачення, iнформацiйно-комп,ютернi
технологi!. Даш соцiологiчного опитування, проведеного в 2009 р. Шститутом
соцiальних дослiджень (Укра!на), свiдчать, що 53 % iз 1500 опитаних учнiв та
студентв (середнiй вiк - 16 рокiв) про новини дiзнавалися з Iнтернету, 15 %
зазначили, що вони швидше будуть шукати книгу в мереж^ анiж пудуть до
книжкових крамниць, 12 % знаходять iнформацiю в Штернет [1].
Вплив IКТ проявляеться в таких аспектах:
1)

дитина починае мислити стереотипами - як у реклам^ тиражованих

низькопробних серiалах;
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2) вщбуваеться спрощення й огрубшня мовлення (дгти не знайомляться з
високояксною класичною лiтературою, не засвоюють !! лексики);
3) шдвишуеться емоцiйний больовий порiг, тобто здатнiсть реагувати на
чужий бшь, переживати i страждати (результат засилля на телеекранах бойовикв,
сцен жорстокостi);
4) пiд впливом часто! змiни iнформацi! нових ознак набувае !! сприйняття,
яке

стае

поверховим

i

фрагментарним

(«клiповим»,

«моза!чним»).

Це

вiдображаеться i на сприйнятп друкованого (особливо великих розмiрiв - роман,
повють) тексту: щдликов!' важко сконцентруватися на ньому;
5) перевага на телеекран певних жанрiв - бойовики, фшьми жахiв,
трилери, еротика, кнороман, фентезi - обумовлюе мотивацш пiд час вибору
репертуару читання. Тим бшьше, що i книгоринок активно «просувае» серед
читачiв подiбну низькопробну продукцию.
Попри захоплення молод! ЮТ, у тому числi й читанням з екрана монiтора,
книга не втратила остаточно сво!х позицш. Принаймнi, так с в ^ а т ь результати
згадуваного

опитування.

82 %

респондентов

вщдають

перевагу

читанню

тради ц т но! друковано! книги i лише 6 % - !! електроннiй версi!. Чверть
респондентiв регулярно купують книги i збирають домашню бiблiотеку [1]. Та ж
статистика с в ^ и т ь , що сучаснi дiти все ж таки читають. Iз опитаних у 2001 р. 594
учнв 4, 7 i 10-х класв (Росiйська Федерацiя) лише кожен десятий не читае
жодних книг, о ^ м тих, що потрiбнi для виконання домашних завдань (тобто
читати не люблять). У третини iнтерес до читання збер^ся, але не вистачае часу,
шша третина надае перевагу «легкому», розважальному читанню. Однак юнують
суттевi вiдмiнностi. Насамперед вiковi: якщо тих, хто читае багато i любить це
робити, серед учнв 4-х класв 43 %, то у 10-му !х - лише 17 % (часу прочитати
щось «для задоволення» усе менше. Зрозумшо, не вистачае його, щоб помiркувати
над

прочитаним).

Не

люблять

читати

8%

четвертокласникв

i

17 %

старшокласникв [11].
Ц1 дан спiввiдноснi з результатами мiжнародного дослщження читання
Р18Л-2000: одним iз улюблених занять назвали читання 42 % росшських
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школярiв*, 57 % читають лише у пошуках потрiбно! iнформацi!, не читають
добровiльно художньо! лiтератури 13 %. О ^ м того, 31 % респондентв зiзналися,
що !м важко дочитати книжку до кнця [11].
Аналiз результатов соцiологiчних дослiджень засвiдчуе диспропорцш мiж
обов’язковим (вимоги школьно! програми) i вiльним (дозвiллевим, розважальним,
за власним бажанням) читанням. Воно стае все бшьш прагматичним та
шформацшним: читаю, щоб пiдготуватися до залшу (спиту), знайти данi для
написання реферату тощо. За даними соцюлотчних опитувань бiблiотекарiв, 80
90 % замовлень стосуються саме виконання вимог шкшьно! програми [9].
Внутрпттш мотиви вщграють другорядну роль.
Те, що учень бодай щось читае, добре. Таким чином вш усе ж одержуе
певну шформацш, окрiм того, до читання книжки залучаються дни навiть iз
нечитаючих сiмей. Науковц, зокрема Е. Огар вважае, що за цим криеться
серйозна небезпека: «якщо навчальне читання не е для дитини осмисленим,
визначаеться лише метою «треба», а не «цшаво», якщо вона не бачить зв’язку мiж
змютом книги, прочитано! для виконання домашнього завдання, i власними
штересами чи вiдомими !й людськими проблемами, воно перетворюеться на
«псевдочитання»

-

механiчне

вправляння

без насолоди

i внутрпттнього

задоволення. Бiльше того, воно шкодить читанню як такому, оскшьки позбавляе
його аури привабливост, унеможливлюе бажання дитини проводити з книжкою
дозвшля» [6]. У такому випадку вiдсутне одержання естетично! насолоди, що
передбачае вмшня уявляти, спвпереживати, розумiти автора, текст i пщтекст,
роль художнiх засобiв тощо. М ж тим, саме «дозвiллеве» читання сприяе
освоенню вiтчизняно! i свiтово! культури, найбiльше впливае на формування
особистост, дае змогу «вибудувати власну ш див^альш сть... шляхом самоосвiти
компенсувати н е д о л ^ й ущербнiсть соцiокультурного середовища» [11].
Дослщжуючи проблему дитячого читання, доцшьно зауважити насамперед
про «вiльне» читання, проаналiзувати вплив школьного читання на формування
читацько! культури в учшв. Попри прагматизацiю й iнформатизацiю читання, на
* Укра!на у дослвдженш участ1 не брала.
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одному з перших мюць сто!ть бажання «одержати насолоду» вiд книги i «знайти
щось для себе». Велику роль вщграе надання учням можливост хоча б певним
чином задовольнити сво! читацькi iнтереси на уроках позакласного читання. Шлях
до цього - урахування читацьких запитiв. Зауважимо, що вони за останне
десятилгття не надто змiнилися. Сьогоднштшх ^, 0^ ^ , як i !хнiх однолiткiв
клька десятилiть тому, цiкавлять твори про сво!х ровесникiв, пригоди,
фантастика, детектив, фентез^ комiкси. Проте бiльш актуальними стали «дорослi»
теми: статевих стосункв, наркотикв, алкоголiзму, азартних iгор, сенсу життя,
смертi,

су!циду,

насильства.

«Глибина i

серйознiсть

зацiкавлення цими

проблемами, - зауважуе Е. Огар, - вражають, руйнуються усi стереотипи про
прийнятнють того, про що можна розмовляти з дитиною» [6]. Зауважимо, що
згадан теми стосуються смисловизначальних, буттевих питань, тому слушним
буде зауваження, що сучасний пiдлiток вдаувае гостру потребу в екзистенцiйнiй
лгтератур^ яка б «говорила» з ним на « д о р о ^ теми» i «по-дорослому».
Якою мiрою твори навчально! програми та !х шкiльне прочитання
задовольняють цю потребу? Вiдповiдь на це питання залежить здебiльшого вiд
розумшня факту, що сучасний п1'дт'ток не схожий на свого ровесника рокв
двадцять чи навiть десять тому. З одного боку, йому ^ ^ т а м а н н риси вщповщного
вiку: бажання зрозумгти себе, свiт, себе у с в т , пошуки iдеалу, абсолютизацiя
певних рис i якостей та суперечностi оцiнок. Вiн сповнений прагнення
самоствердження, на!вний та вразливий, iз хиткою самооцшкою й емоцiйною
нестiйкiстю, категоричнiстю суджень та оцшок, чутливiстю й сором’язливютю
(часто у поеднаннi з агресивнютю). Результати проведеного на базi Центрально!
мiсько! дитячо! бiблiотеки м. Львова соцюлопчного дослiдження засвiдчили, що
бшьшють пiдлiткiв (40 %) зосередженi на особистих i родинних проблемах,
стосунках iз учителями (3 %) та усвщомлюють хибнiсть позицi! уникнення
проблем. Водночас через доступн^ть мереж1 Штернет сучасний п1'дт'ток
включений у широке коло спшкування, для нього немае «закритих» тем, вiн
вбирае шформацш, не володiючи достатнiм чином критичним мисленням для !!
аналiзу. Жорстк

(а часто i жорсток1) реали сьогодення зробили його
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прагматичним, часто прагнення iдеалу поеднуеться з шгшзмом. До того ж
розмова про доросле, з одного боку, мае вщбуватися справдi по-дорослому, бути
позбавленою морашзаторства i повчань, з шшого - доступною мовою, але без
спрощення i «розжовування». Прагнення все пояснити, з’ясувати (скаж1мо, у
художньому творi) не лише позбавляють його таемничостi, а й формують
споживацьку позицiю учня i, як слушно зауважуе Г. Малик, iз таких дтей
виростають дорослi, котрi не в змозi збагнути текст, який пропонуе гру, запрошуе
до сшвтворчосл [5].
Гендернi вiдмiнностi в читанш ще й досi не стали об’ектом прискiпливого
наукового вивчення. У молодшш школ! вони ще не надто помгтш: усi дни iз
задоволенням читають книги О. Волкова, А. Лшдгрен, Дж. Роулшг, В. Нестайка.
Але у мiру дорослiшання рiзниця у читацьких запитах стае бшьш помiтною. У
шдщтковому

вiцi хлопцi читають переважно про спорт, техшку, пригоди, дiвчата

- романтичш iсторi! про кохання. Але не «Свгешя Онегiна» чи «Анну Карешну».
Як стверджуе Г. Трохименко, у 80-90 рр. XX ст. це були романи Ш. Бронте,
Ж. Санд, М. Мтчелл, А. i С. Голон та шших. Сьогодш це книги серiй «Романи для
дiвчат», «Улюбленi книги дiвчат» тощо [9]. У старшiй школ! рiзниця запитiв знову
меншае, але тепер уже через перевагу читання за шкльною програмою.
Прикметною ознакою останшх десятилiть е популярнiсть журналв (!х люблять
читати до 40 % шдлп'юв) та iншо! перюдики (здебiльшого розважально!:
кросворди тощо). Для молодших школярiв - це комшси та дитячi журнали, у
пiдлiткiв-хлопцiв i юнакiв - спорт, техшка, у дiвчат - жшоча проблематика.
Учеш виокремлюють кiлька факторiв, котрi впливають на змiну моделi
поведшки сучасних пiдлiткiв:
-

соцюкулътурне

середовище

(вплив

мас-медiа,

iнформацiйно-

комп’ютерних технологш, соцiального та матерiального становища, доступшсть
електронно! художньо! культури, можливiсть задоволення читацького попиту, у
т. ч. через бiблiотеки, наявнiсть вiльного часу);
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-

шктъне

навчання

(наявнють

читацького

середовища,

перевантаженють шкшьних програм, вiдповiднiсть методик навчання сучасним
реалiям);
-

можливютъ

доступу

до

б1блютек,

квал1ф1кац1я б1блютечних

працгвникгв;
-

вплив сощалъного становища I матергалъного стану;

-

регюналъш в1дмтност1.

Аналiз вказуе на наявнють серйозних проблем у кожнш зi сфер. Так,
скажiмо, падшня престижу читання можна вважати одним iз результатiв загально!
цiннiсно! дезорiентацi! соцуму. Прагнення книговидавцiв одержати надприбуток
призвело до неможливост задоволення попиту на книгу через бiблiотеки (за
даними росшських дослiдникiв для дiтей i пiдлiткiв цей показник становить лише
30-35 %, для дорослих - до 50 %) [11]. Свш «внесок» у проблему робить i школа:
перевантаженiсть ттткшьних програм не залишае достатньо вiльного часу для
читання - орiентацiя на одержання шформацй формуе в учня установку на
коге^ивне читання, тодi як смислове (даалопчне) читання залишаеться поза
увагою школи (це особливо помгтно порiвняно з молодшою, де переважае
«дозвшлеве» читання, i основною, а ще бшьше - старшою школою (перевага
«дшового» читання). Застосованi методики читання не враховують реалш
сьогодення.
Пщсумовуючи вищезазначене, робимо такi висновки:
1) у XXI ст. змшилося ставлення молодi до книжки, яка сприймаеться тепер
не як «шдручник життя», а лише як одна зi складових медiа-комплексу Iнтернету, перюдики, телебачення, радiо тощо;
2) з-помiж функций читання - пiзнавально!, розважально!, виховно!,
iнформацiйно!, естетично! - прюритетною сьогоднi е iнформацiйна. Читання стало
бшьш функцiональним й утилiтарним;
3) «модель читання» щдштка стае все бшьш схожою на «модель читання»
дорослого: частина книг - для роботи (навчання), частина - для вщпочинку
(розваги). До того ж, з одного боку, все менше в колi читання молод стае
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лiтеpатуpи «для душЬ>, самовиховання та самоосвгги, з iншого, навiть для
вщпочинку, все частiше пеpевага надаеться не книз^ а pозважальнiй пеpiодицi,
Iнтеpнету, телебаченню;
4) змiнюеться тематика читання (вона «доpослiшае») i жанpовi пеpеваги
(бойовики, фiльми жахiв, пpигоди, жiночi pомани тощо). Иласична (якiсна)
лiтеpатуpа втpачае сво' позици, що впливае на фоpмування моpальних, естетичних
цшностей И1дл1~тк1в, 'хне мовлення. Один iз очевидних pезультатiв цього вщсутнють захоплення в сучасних пiдлiткiв лiтеpатуpними геpоями;
5) вплив мас-медiа на свщомють зумовлюе таку хаpактеpистику спpиймання
тексту, як фpагментаpнiсть, що ускладнюе опанування значних за обсягом твоpiв
- pоманiв, повiстей. Kpiм того, якщо читання яксно' лiтеpатуpи потpебуе
активностi, уваги, докладання зусиль, то телебачення ^ и вчае п1'дл1тка. до
пасивного с ^ и й ^ ^ я iнфоpмацiï навiть пiд час пеpегляду кiнофiльму. Таким
чином, <шдлучений» вiд сеpйозного читання, пiдлiток вщвикае думати, бути
активним;
6) пеpевантаженiсть ттткшьних ^ о ^ а м i вiдсутнiсть методик читання, я к б
уpаховували pеалiï сьогодення. Сучасний пт'длт'ток «загнаний» у глухий кут, вiн
пpактично позбавлений вшьного часу, аби пpочитати «для себе» i, що в ^ а й
важливо, не поспшаючи помipкувати над пpочитаним. Шкшьщ методики читання
пpопагують нехудожнiй спосб pоботи з художнiм текстом, с^ямований
пеpеважно на логiчне осмислення твоpу. Шкшьне навчальне сеpедовище не
с^ и я е зацiкавленню учня читанням;
7) бiблiотеки не завжди у змозi (з piзноманiтних пpичин) задовольнити
читацький попит i с^и яти фоpмуванню позитивного ставлення дитини до
книжки.
Однак сьотодн обговоpюемо лише становлення ново' читацько' моделi супеpечливого пpоцесу, сповненого неоднозначн (пpiоpитет залишаеться за
книгою на папеpовому носи, високий вщсоток тих, хто пpагне знайти книгу для
^ rn i й вiдкpити з ïï допомогою щось у соб^.

Збб

На думку А. Кобзаренко, хоча ми дос живемо в рамках старо! лгтературно!
трали т !, батьки, педагоги, бiблiотекарi орiентуються на стару лiтературну модель
[4]. У кнцевому результатi маемо зрозумпи, що врахування цих змш - запорука
пошуку виходу з читацько! кризи.
Означимо кыъка можливих шляхiв розв 'язання до^джуваноИ нами
проблеми (кожен iз яких потребуе окремого обговорення).
1. Головною метою читання е допомога учневi в його саморозвитку,
самореалiзацi!, розумiннi себе, свгту, себе у свiтi.
2. Читання повинно приносити радють i задоволення. Розумiючи, що це праця, яка потребуе активност й наполегливост, маемо зважати на те, що лише
емоцшне позитивне ставлення до читання може стати основою звернення до
книги i появи прагнення провести з книгою дозвшля. Вщкривши для себе книгу як
джерело задоволення, а згодом i вiдповiдей на особистiснi питання, учень
потягнеться до читання. Лише за тако! умови вчитель матиме змогу забезпечити
естетичне проникнення у свп художнього твору.
Очевидно, саме з цих мiркувань виходили росiйськi фахiвцi, коли
проголосили, що одна з головних цiлей програми «Читання» - навчити д^тей
одержувати вiд читання радють: «Ненависне зробити привабливим, нелюбиме улюбленим, зобов’язалiвку перетворити в подарунок дол^ навчальне заняття - у
потребу дутш . » [8].
3. Увага мае зосереджуватися на естетичшй функцi! тексту. Позбуваемося
моралiзаторства, нав’язування моральних оцiнок художнього твору.
4. Вщправною «точкою» на шляху учня до твору визначаемо його
суб’ектний досвщ, за.д1яння якого на всх етапах читацько! дiяльностi передчитання, читання, пiслячитання -

забезпечуе основу для розвитку

особистiсних штересв.
5. У пошуках нових пiдходiв до читання застосовуемо iз сучасш науковi
досягнення феноменологi!, герменевтики, рецептивно! естетики, методики.
Трактуемо читання як спвтворчють автора i читача. При цьому важливим е
створення умов для власно! творчост учня.
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6. Реашзаця вищеозначено! мети потребуе зосередження уваги на
питаннях формування суб’ектност учня-читача, який: а) усвiдомлюе свою
дiяльнiсть i обирае цiль читання залежно вiд особливостей тексту i поставлених
завдань; б) знае сво! особливостi як читача i мае сформований читацький iдеал, до
якого прагне; в) володiе управлiнським циклом (цшевизначення, планування,
органiзацiя читацько! дiяльностi, !! рефлексiя й оцiнка); г) проявляе читацьку
гнучксть, вносить, за потреби, змши у заплановане; д) володiе рiзноманiтними
читацькими стратегiями i добирае !х залежно вiд цшей читання.
7. Ключовою ланкою, яка потребуе уваги i докладання зусиль у
формуванн читацьких умiнь i прагнення до читання, мае бути основна школа.
8. Шкшьна програма з лiтератури не повинна мютити надлишкових знань.
Пiд час вивчення художнiх творiв учитель мае враховувати не лише вiковi й
шдивГдуальнГ особливостi учнiв, а й психологш тексту, його сприймання,
читацько! дiяльностi. Важливою умовою забезпечення дiалогiчностi уроку
лгтератури е позипюнування вчителем себе насамперед як читача.
9. Потребуе нагального виршення проблема забезпечення психолопчно! i
фахово! готовностi вчителя-словесника до роботи в нових умовах.
Змусити читати неможливо. Як не можна змусити любити. Розкрити
чарiвний свгт книги, показати «секрети», яких не помiчае ненавчене око, - ось
завдання учителя-словесника i бiблiотекаря. Працюючи над становленням учнячитача, шукаючи шляхи розв’язання посталих проблем, пам’ятаймо китайську
мудрiсть: «Якщо ви заглядаете на рш наперед - садгть рис. Якщо ви заглядаете на
10 рокв уперед - садгть дерево. Якщо ви заглядаете вперед на все життя - навчгть
людину».
Маемо навчити дитину читати. Вщновленню престижу книги сприятиме,
перш за все, формування в дгтей позици, що читати й обговорювати в колГ
ровесникв прочитане, бути начитаним - престижно. Виховувати в них поважне
ставлення

до

книги,

заохочувати

вГдвГдувати

лгтературою з домашньо! книгозбГрнГ.
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обмГнюватись
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А. Н. Фасоля
Модель детского чтения ХХ1 столетия
Автор представляет актуальную проблему кризиса детского чтения в
современном обществе и указывает его причины. Рассмотрены взгляды
научных работников на детское чтение. Предложены концептуальные пути
решения проблемы нечтения детей и молодежи на основе изменений в
деятельности школы и библиотеки.
Ключевые слова: проблема чтения, детское чтение, ученик-читатель,
литература, модель чтения, социологические исследования.
A. M. Fasolia
The Model o f the XXI Century Children Reading
The author presents the urgent problem o f children reading crisis in the
modern society and points out its causes. Scientists’ views on the children reading
are considered. Conceptual ways to solve the problem o f children and youth’s non
reading on the basis o f change in the school and library activities are suggested.
Keywords: problem o f reading, children reading, pupil-reader, literature,
model o f reading, sociological research.
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