казок, а інтерактивні зустрічі з дітьми
перетворює на своєрідний театр, гру в
казку. Вона допомагає дітям зав’язати
контакти із зовнішнім світом, спонукає їх до
творчості, тим самим позитивно впливає не
тільки на психологічний та розумовий
розвиток дітей, але й сприяє покращенню
їхнього фізичного стану.
За мотивами казок Еліни Заржицької
створено мультфільми "Як черепаха Наталка
до школи збиралася" (у 4-х серіях), "Про
ліниву ворону", "Як вуж намагався гадюкою
стати". Дитячими голосами заговорили герої
десяти сучасних творів, опублікованих у книзі
авторських фольклорних казок "Великий Луг
над Дніпром". Вона автор і керівник багатьох
проєктів, пов’язаних з промоцією книги і
читання, укладач і співавтор електронних
збірників казок.
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Еліна Заржицька має чимало літературних
відзнак та нагород, серед яких і такі престижні,
як: Міжнародна літературно-мистецька премія
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Шлях у літературу в кожного
письменника починається з читання. У нашій
сім'ї панував справжній культ книги. На ті
часи
домашня величезна
бібліотека
налічувала більше тисячі томів. І все
постійно читали.
Еліна Заржицька
Українська письменниця, журналістка,
громадська діячка, член Національної спілки
письменників України та Національної спілки
журналістів
України
Еліна
Іванівна
Заржицька народилась 27 листопада 1960
року у м. Дніпропетровськ, де і проживає до
цього часу. Маючи технічну освіту (здобула її
в Національному гірничому університеті,
Дніпропетровському обласному інституті
патентознавства,
Дніпропетровському
університеті ім. А. Нобеля), Еліна Заржицька
торує шлях на творчій ниві дитячої книги,
створюючи свої особливі літературні казки,
легенди, опираючись на фольклорні традиції,
сюжетні і мовні особливості Придніпров’я.
Знайомство з книгою та любов до
читання Еліні Заржицький ще в дитинстві
прищепили бабуся та дідусь. Школа навчила
її мислити творчо, і саме тоді і з’явилися
перші прозові та поетичні "проби пера". Та
визнання прийшло вже в дорослому віці,
після народження сина, коли у 1996 році
здобула перемогу на міжрегіональному
конкурсі "Письменники – дітям", що
проходив в Одесі, а в дитячому журналі
"Сакура" була надрукована її перша казка.

Того ж року її прийняли до секції літератури
для дітей і юнацтва "Джерело" при
Дніпропетровській
обласній
організації
НСПУ. З того часу постійно пише і
публікується, передаючи дітям у спадок
любов до книги.
Переймаючись проблемами: як у наш
прагматичний час із зміненими ідеалами
залучити дітей до читання, як за допомогою
книги навчити дітей пізнавати світ, позитивно
мислити, наслідувати традиції пращурів, бути
патріотами своєї країни – письменниця
пропонує свій жанр твору, своїх героїв, свою
манеру викладання тексту з елементами
народної та сімейної педагогіки. Особливо
хвилює авторку, як надихнути дітей на
творчість, зокрема, дітей з особливими
потребами, і в цьому питанні вона пропонує
свої методи: нетрадиційний формат книги
(електронний), озвучування та малювання
мультфільмів
за
творами
авторки,
інтерактивні зустрічі з дітьми, лексичні
пояснення слів в тексті, висновки-приказки,
незвичайне поліграфічне оформлення книг. У
всьому цьому – особливий почерк авторки.
Е. Заржицька не випадково пише в
жанрі казки, бо кожна казка – це спосіб
пізнання світу, вона формує світогляд,
мораль, творчу уяву, розв’язує якусь життєву
проблему, є повчальною. Казка – справжня
наука, народна педагогіка, скарб духовної
культури
українського
народу.
Еліна
Заржицька
за
допомогою
тільки
їй
притаманних форм і методів веде дитину по

всесвіту і тактовно, з гумором або серйозно
знайомить юного читача з можливостями
життя.
Ім’я Еліни Заржицької сьогодні відоме
не тільки на Дніпропетровщині, але й поза її
межами. Творчий доробок письменниці –
півсотні творів різного формату, а дві її книги
– "Легенди про козаків" і "Як козак у
морського царя служив" увійшли до програми
для 7-го класу. Пише вона українською та
російською мовами.
В чому ж секрет успіху Еліни
Заржицької? Вона добре розуміє виклики часу
стосовно проблем дитячого читання, зокрема,
дефіцит різножанрової літератури для дітей,
в тому числі і літературної казки, а також
потребу дітей в нових героях. Сучасна дитина
потребує сучасного героя, активного і
рішучого, який відповідатиме суспільнополітичним реаліям сьогодення. І це не
космічні прибульці чи зарубіжні прототипи на
кшталт Гаррі Поттера чи Вінні Пуха. Від
українських
книжок
дитина
чекає
захопливого сюжету, кінематографічності,
неоднозначних персонажів, ідей і світоглядної
філософії. Все це враховано в творчому
ужинку дитячої письменниці, за допомогою
якого вона обережно, в залежності від віку,
формує світогляд дитини.
Пані Заржицька має досвід роботи з
дітьми з особливими потребами. Співпрацює
зі школами, інтернатами, закладами освіти та
культури, проводить творчі зустрічі з дітьми.
Авторка розуміє, що для "особливої" категорії

дітей потрібні "особливі" книги, особливий
підхід. Тому спільно створює мультфільми за
творами, укладає електронні збірники

