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ЗБІРНИК ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ДЛЯ СУЧАСНИХ
ПІДЛІТКІВ: ПРОБЛЕМИ ВИДАВНИЧОЇ ПІДГОТОВКИ
COLLECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS
FOR MODERN TEENAGERS: A PROBLEM OF EDITING
Анотація. Підставою для дослідження стало редакційне завдання: упорядкувати збірник літературно-художніх творів сучасних письменників для підліткової аудиторії, за матеріалами, що надійшли до редакційного
портфеля (спільний проект Національної спілки письменників України, Київради і видавництва «Веселка»). У
статті розглянуто проблеми видавничої підготовки збірника літературно-художніх творів для сучасних підлітків. Зокрема йдеться про психологію розвитку сучасної підліткової аудиторії, її ставлення до книги. Автор
дослідження зосереджується на вивченні інформаційних, естетичних та духовних потреб юного читача. Окремо розглядається проблема авторського середовища. Вивчено сучасний книговидавничий досвід різних регіонів
України, що зорієнтований на означену читацьку аудиторію.
Ключові слова: видавнича справа, збірник творів, дитяча читацька аудиторія.
Abstract. The reason for the research was the editorial task: to arrange the collection of literary and artistic works
of contemporary writers for a teenage audience on the base of materials that were received by an editors office
(a collective project of the Union of Writers of Ukraine and publishing house «Veselka»). Problems of editing
of collection of literary and artistic works for modern teenagers are considered in the article. In particular the
psychology of development of modern teenage audience and its attitude to books are characterized. The author of the
research focuses on the study of information, aesthetic and spiritual needs of young readers. The problem of author’s
understanding of audience is emphasized. The modern publishing experience of various regions of Ukraine that is
oriented on the certain audience is studied.
Keywords: publishing, collection of works, children’s readership.

В

та соціальнокомунікаційної точок зору. Це наукові
розвідки М. Славової [1], О. Папуші [2], Е. Огар
[3], Н. Кіт [4], Н. Марченко [5], Р. Мовчан [6],
Е. Ларіонової [7], В. Костюченка [8], К. Пхайко
[9], В. Шерстюк [10] та інших науковців. Розкрити
особливості вікової психології підлітків допоможуть
навчальні видання І. Арзамасцевої [11], О. Скрипченко, Л. Долинської, З. Огороднійчук [12], Н. Кіліченко [13], класифікації видань та огляду сучасного
видавничого ринку посприяють публікації Г. Швецової-Водки [14], Г. Блощицької [15]. В дослідженні
цитуватимуться також бібліографічні [16] та нормативні [17] джерела, вивчатиметься досвід сучасного
книговидання для підлітків видавничих організацій
різних регіонів України [18–25].
Мета наукового дослідження полягає у
з’ясуванні особливостей сучасної підліткової чи-

ступ. Підготовка до видання збірника літературно-художніх творів для підлітків – найскладніший напрям редакційно-видавничої
діяльності в будь-які часи, а надто сьогодні, коли
завдяки багатьом чинникам доволі швидко змінюється інформаційне середовище, науково-технічне забезпечення редакційно-видавничих процесів,
психологія сприйняття інформації реципієнтом та
структура літературного дискурсу. Незмінно важливою залишається роль книги в розвитку підлітка,
сприянні його соціалізації, виборі ціннісних життєвих орієнтирів, усвідомленні національно-культурної приналежності тощо. Тож актуальність
теми дослідження незаперечна.
Звертаючись до сучасних досліджень книговидавничої справи для дитячої аудиторії, спостерігаємо вивчення цієї теми з філологічної, педагогічної
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тацької аудиторії та літературно-творчої рефлексії
авторського середовища. Для реалізації поставленої мети визначено такий перелік завдань: 1)
охарактеризувати сучасну підліткову аудиторію
та окреслити її інформаційні потреби; 2) вивчити
досвід книговидавничих організацій України за їх
виданнями для дітей середнього шкільного віку;
3) проаналізувати запропоновані до опублікування
твори сучасних авторів.
Методи дослідження. У дослідженні застосовано загальнонаукові методи аналізу, синтезу, узагальнення, що дали змогу вивчити ринок сучасного
українського книговидання для підліткової аудиторії, систематизувати та структурувати інформацію.
Аналітико-системний, порівняльний та системноструктурний методи дали змогу дослідити особливості формування сучасної видавничої мережі, типологічний та тематико-проблемний репертуар книг
для дітей середнього шкільного віку. Застосовано
також описовий та історичний методи.
Результати й обговорення. Насамперед необхідно з’ясувати інформаційні потреби сучасної підліткової аудиторії. За стандартом до неї зараховуємо учнів середнього шкільного віку (11–14 років)
[17]. Втім варто зауважити, що між дітьми 11-ти
та 14-ти років надзвичайно велика відстань психологічного розвитку. Протягом означених чотирьох
років дитина стрімко розвивається, долаючи кілька
етапів психологічного зростання.
Звертаючись до теорії вікової психології [12],
натрапляємо на відомості про те, що в період між
10-им та 11-им роками життя дитина переходить
з періоду зрілого дитинства в підлітковий. В цей
час зростає пізнавальна активність малого читача.
Він поволі втрачає цікавість до чарівної казки, значно більше привертають увагу літературно-художні
твори, у яких можна віднайти героя, в існування
якого можна повірити, чиї вчинки можна наслідувати. Саме в цей період зростає також суспільна
активність дитини, розпочинаються неспокійні пошуки власного місця і призначення в соціумі. З літератури такий читач прагне зачерпнути ті знання і
навички, які зможе застосувати в суспільному житті [3; 4; 12].
Наступні два роки життя (12-ий та 13-ий) – це
власне підлітковий вік – період активної соціалізації. Перед дитиною постає багато складних питань:
ким бути? який тип суспільної поведінки обрати? як
реагувати на ті чи ті виклики? від чого відштовхуватися для якісного руху вперед? як здобути авторитет і повагу? тощо. Триває невпинний пошук відповідей. З’являється критичне ставлення до всього
почутого, прочитаного, побаченого. Виявлення найменшої неправди руйнує довіру. Сприйняття оман-

ливого за істинне руйнує нетривкі внутрішні настанови, завдає шкоди ціннісним орієнтирам [12].
В літературних джерелах триває пошук нерафінованого правдивого героя, який може помилятися,
втім спроможний знайти вихід зі складної ситуації,
здатний на вчинок.
Вік між 14-ма та 15-ма роками – перехідний
період від підліткового до юнацького віку. Дитина, яка досі вивчала навколишній світ, була радше його спостерігачем, в цей час перетворюється
на активного учасника життя. У неї розвивається
самосвідомість та самостійне мислення, з’являється
здатність до самооцінки. Підліток шукає морально-етичне підґрунтя: визначається з ідеалами, розпочинає накопичення загальнолюдських цінностей.
Змінюються інформаційні, естетичні та духовні
запити, розширюються тематичні і змістові межі
літературних вподобань, з’являється здатність до
сприйняття складної системи образів, потреба емоційних переживань. Читацька аудиторія цього віку
розподіляється на дві підгрупи – дівчачу та хлопчачу – з притаманними для кожної тематичними пріоритетами та орієнтирами на героя [3; 4; 12].
Зосередившись на вивченні сучасного книговидавничого досвіду, спостерігаємо, що видання для
підліткової аудиторії виходять друком в різних регіонах України, щоправда, кількість їх незначна.
Протягом 2004–2005 рр. видавництво «Веселка»
видало друком тритомник антології літератури для
дітей та юнацтва «Дивосвіт «Веселки»» [18], до якої
увійшли кращі твори авторів видавництва. Упорядковано багатотомник за академічним принципом,
твори подано в хронологічній послідовності від усної
народної творчості до наших днів. Адресне призначення – всі вікові групи дитячої читацької аудиторії.
Біобібліографічні довідки про представлених у виданні авторів дають змогу застосовувати антологію в
загальноосвітньому навчальному процесі.
Подібне завдання в означенні хронологічних
меж ставили перед собою упорядники (А. Мовчун,
З. Варавкіна) хрестоматійного видання «Українська література для дітей», що вийшла друком у
видавництві «Арій» (Київ, 2011 р.) [20]. Спостерігаємо часткову відмінність у класифікаційному
підході формування змісту та текстовому доборі,
що зумовлене типом видання. Як і будь-яке хрестоматійне видання, має начальне призначення. Призначене для роботи педагогів зі всіма шкільними
віковими групами дитячої читацької аудиторії.
Хрестоматія «Письменники Рівненщини – дітям», що вийшла друком у видавництві «Азалія»
(Рівне, 2005 р., упорядник Є. Шморгун) призначена для використання на уроках рідного краю з
метою ознайомлення учнів з творчістю літераторів-
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земляків [21]. Книга також охоплює всі вікові групи дитячої читацької аудиторії.
В анотації антології «Закарпатська література
для дітей ХХ століття» (Ужгород, 2004 р., упорядник Г. Малик) зазначено, що хронологічно у ній
представлені твори авторів «з часу визволення Закарпаття до наших днів» [22, с. 2]. Особливістю
цього видання є те, що твори подано мовами оригіналів (українською, угорською, російською). Видання розраховане на широке коло читачів.
Збірник творів для дітей «Писана торба» видавництва «Світ» (Львів, 2005 р., упорядник М. Людкевич») презентує напрацювання львівських письменників «для дітей дошкільного та молодшого шкільного
віку» [23, с. 2]. Переважним чином твори справді зорієнтовану на означену в анотації аудиторію.
Втім, натрапляємо на чималу кількість поезій цікавих для старшої вікової групи. Цим творам притаманний довершений ліризм, автори застосовують
тропи та стилістичні фігури, що потребують декодування через образне мислення, притаманне підлітковій та юнацькій читацькій аудиторії.
В Одесі вже втретє відбувся конкурс на кращий
твір для дітей, за результатами якого виходять друком збірники «Корнейчуковская премия» [24]. Літературно-художні твори в ньому друкують мовою
оригіналу. Збірники цікаві тим, що відображають
реалії сучасного літературного процесу (хоча і не
сповна). За структурою змісту вони охоплюють всі
вікові категорії дитячої читацької аудиторії за хронологією зростання.
Національною спілкою письменників України започатковано серійне видання репертуарного
збірника для школярів та вчителів київських шкіл.
Перша тематична книга серії «Язик до Києва доведе» [25] вийшла друком 2013 р. До збірника увійшли п’єси, інсценівки та вірші для постановки в
шкільних театрах. Мета – сприяння духовному розвитку дітей, організації їх дозвілля та ознайомлення школярів з тенденціями сучасного літературного
процесу.
Наведені книги не вичерпують увесь список літературно-художніх збірників дотичних до підліткової аудиторії, проте аналіз цих видань дає змогу окреслити основні тенденції книговидавничого
ринку. На заваді вичерпного дослідження стоїть
порушена норма надання обов’язкового примірника
видавничими організаціями до передбачених переліком установ та низькі тиражні показники.
Виходячи зі з’ясованого вище, розуміємо всю
відповідальність і складність поставленого редакційного завдання: упорядкувати та підготувати до
друку збірник літературних творів сучасних авторів для підлітків. Втім поняття «твір» перебуває

у центрі логічної взаємопов’язаної системи: автор–
твір–читач. Авторське середовище сучасного літературного процесу, як і сама система літпроцесу та
коди сьогодення, на яких вона базується, також потребують детального розгляду.
Охарактеризувати сучасного автора, який пише
для дитячої аудиторії, доволі складно. Неприбутковість книговидавничої сфери, відсутність вузькоспеціалізованої фахової підготовки, недопрацювання на нормативному рівні – все це негативно
позначається на формуванні авторського середовища. Вчитуючись у матеріали, що надійшли до редпортфеля збірника для підлітків, спостерігаємо, що
значна кількість авторів розглядає дитячу читацьку аудиторію як цілісний сегмент з узагальненими
рисами і потребами (у нашому випадку – це 42 %
текстів). Їх твори адресовані не конкретно існуючому читачеві, а його збірному уявному образові,
тобто нікому. Зазвичай проявляється безадресність
художнього твору на сюжетному, лексичному та логічному рівнях тексту. Ще якась кількість авторів
(близько 13 %) під час написання творів, звертається до пригадування інформаційних, естетичних і
духовних потреб власного дитинства. Це, зазвичай,
доволі якісні з літературознавчої точки зору твори,
втім написані для дітей минулого століття. Вони
також не мають читача, бо розминулися з ним у
часі. Близько 37 % авторів прагнуть розгледіти читацьку аудиторію, якій адресують свої твори. Вони
обирають актуальну тему, ставлять перед собою комунікативну мету, визначають комунікативні смисли, обирають правильну мовностилістичну канву.
Втім близько 10 % із них припускається помилок
на логічному і фактологічному рівнях. Маючи обізнаність у тому, чим цікавляться сучасні діти, як
спілкуються та якими засобами вибудовують міжособистісну комунікацію, автори часто «спотикаються» об власне нерозуміння, незнання чи упереджене
ставлення до новинок науково-технічного розвитку
тощо. Близько 8 % запропонованих до видання творів – якісні класичні зразки, що перебувають поза
будь-якими обмеженнями та можуть бути цікавими
як для дитячої, так і дорослої аудиторій, бо доносять до читача одвічні істини, обрамлені у високу
естетику тексту.
Висновки. Підсумовуючи результати дослідження, з’ясовуємо наступне:
1.	 Підліткова читацька аудиторія, до якої за
чинним стандартом належать діти середнього шкільного віку 11–14 років, не є однорідною. Протягом
цього періоду дитина проходить три етапи психологічного розвитку – перехідний від періоду зрілого
дитинства до підліткового, власне підлітковий та
перехідний від підліткового до юнацького віку. Її
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інформаційні, естетичні та духовні запити постійно змінюються, що зумовлює потребу застосування
особливих підходів до формування текстового наповнення адресованого їй літературно-художнього
збірника.
2.	 Практика сучасного книговидання для дітей
скупо презентує напрацювання саме для підліткової
аудиторії, надто коли йдеться про збірники творів,
які мають представляти історичні та сучасні реалії
загального літературного процесу. Переважно це
збірники для широкої дитячої аудиторії, в яких у
тому числі вміщено також незначну кількість творів
для підліткової групи читачів. Або це збірники вузького тематичного чи географічного спрямування.
3.	 Авторські пропозиції також не завжди відповідають інформаційним, естетичним та духовним
запитам читачів-підлітків. Тільки незначна кількість авторів (близько 30–35 % від загальної кількості поданих творів) пише власне для підліткової
групи, пропонуючи актуальні теми та кодуючи комунікативні смисли.
Подяки. Висловлюю подяку всім авторам збірника літературно-художніх творів для підлітків «Зелений час» та видавництву «Веселка» за добру співпрацю. Окрема подяка відповідальному секретареві
НСПУ Куліш Н. Д. за сприяння в доборі кращих
творів до видання. Щира вдячність головному редакторові видавництва «Веселка» Бойко І. Т. за організаційну і фахову підтримку проекту.
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СБОРНИК ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СОЧИНЕНИЙ
ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ: ПРОБЛЕМЫ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Аннотация. Поводом для исследования было редакционное задание: упорядочить сборник литературнохудожественных сочинений современных писателей для подростковой аудитории, за материалами, что поступмли в
редакционный портфель (общий проект Национального союза писателей Украины, Киевсовета и издательства «Веселка»). В статье обозначены проблемы издательской подготовки сборника литературно-художественных сочинений
для современных подростков. В частности речь идет о психологии развития современной подростковой аудитории,
ее отношению к книге. Автор исследования сосредотачивает внимание на изучении информационных, эстетических
и духовных потребностей юного читателя. Отдельно рассмотрены проблемы авторской среды. Изучено современный
книгоиздательский опыт разных регионов Украины для определенной читательской аудитории.
Ключевые слова: издательское дело, сборник сочинений, детская читательская аудитория.
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