
БІБЛІОТЕКА – ВІДКРИТИЙ

ПРОСТІР ДЛЯ НОВОЇ

УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Воркшоп для бібліотечних 

працівників 

закладів загальної середньої 

освіти



МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

- розширити знання щодо 
організації роботи бібліотеки 
НУШ;

- опрацювати  ключові поняття 
НУШ які сприятимуть роботі 
бібліотеки з учнями-читачами.

- навчити раціонально 
використовувати сучасні 
технології на бібліотечних 
заходах



МОЗКОВИЙ ШТУРМ

- що зроблено для 

організації роботи 

бібліотеки НУШ?

- що робимо станом на 

сьогодні?

- що будемо робити?



ЗРОБЛЕНО ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ

БІБЛІОТЕКИ НУШ

 бібліотечні працівники  підвищували професійну 
компетентність на тренінгах, коучингах, воркшопах, 
“IMЦ – студіях”, організованих інформаційно-
методичним центром, проходили підвищення 
кваліфікації при ІФОІППО, займалися самоосвітою, 
брали участь у конкурсі професійної майстерності 
“Шкільна бібліотека - 2020;

 забезпечували учнів 1-3 класів та педагогічних 
працівників навчальною літературою;

 створювали проєкти та брали участь у конкурсі 
“Бюджет участі”;

 проводили бібліотечні заходи з метою промоції 
дитячого читання
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РОБИМО СТАНОМ НА СЬОГОДНІ

Вивчаємо методичну літературу



РОБИМО СТАНОМ НА СЬОГОДНІ

Створюємо інформаційні каталоги
 Законодавча і нормативна база 

 Про освіту : Закон України від 5 верес. 2017 р. № 2145-VIII // Офіц. вісн. України. – – № 78. – Ст. 
2392 ; Відом. Верхов. Ради України. – 2017. – № 38/39. – Ст. 380 ; 

 Голос України. – 2017. – 27 верес. (№ 178/179). – Текст документа доступний також в інтернеті: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

 Про затвердження плану заходів на 2017–2029 роки із запровадження Концепції реалізації 
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» : 
розпорядж. Каб. Міністрів України від 13 груд. 2017 р. № 903-р // Уряд. кур’єр. – 2017. – 22 груд. 
(№ 242). – Текст документа представлено також в інтернеті: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/903-
2017-%D1%80.

 Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року : розпорядж. Каб. Міністрів 
України від 14 груд. 2016 р. № 988-р // Офіц. вісн. 

 України. – 2017. – № 1. – Ст. 22. – Текст документа представлено також в інтернеті: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80.

 Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни 
бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» : розпорядж. Каб. Міністрів України від 23 
берез. 2016 р. № 219-р // Офіц. вісн. України. – 2016. – № 26. – Ст. 1047 ; Шкіл. б-ка плюс. – 2016. 
– Трав. (№ 9/10). – С. 2. – Текст розпорядження доступний також в інтернеті: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/219https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-%D1%802016-
%D1%80.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/903-2017-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-%D1%80


РОБИМО СТАНОМ НА СЬОГОДНІ

 Баліка, Л. М. Шкільна бібліотека та інформаційно-комунікаційні технології 

 / Л. М. Баліка // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-

т. – Рівне : [б. в.], 2016. – Вип. 4. – С. 305–311. – Бібліогр.: 14 назв. – Текст статті 

представлено також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2016_4_37.

 Блудова, І. Г. Формування медіатеки на базі шкільної бібліотеки / Ірина 

Григорівна Блудова // Джерело пед. інновацій : інформ. технології в б-ці 

загальноосвіт. навч. закл. – 2015. – Вип. 1 (9). – С. 10–15. – Бібліогр.: 13 назв. 

 Мацібора, Н. Г. Організація інформаційного ресурсу 

шкільної бібліотеки / Н. Г. Мацібора // Шкіл. б-ка плюс. – 2017. –

Верес. (№ 17/18). – С. 15–19. – Бібліогр.: с. 19. – Текст статті 

представлено також в інтернеті: 

http://journals.dnpb.gov.ua/article/view/110470. У статті розглянуто питання 

зберігання інформаційного ресурсу шкільної бібліотеки. Подано інформацію 

про обладнання приміщення бібліотеки, розміщення фонду, забезпечення 

відповідних умов збереження документів. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=inuv_2016_4_37
http://journals.dnpb.gov.ua/article/view/110470


РОБИМО СТАНОМ НА СЬОГОДНІ

 Співпрацюємо з педагогічним колективом щодо
реалізації компетентнісного підходу в освітньому
процесі, дотримуємося принципів педагогіки
партнерства, упроваджуємо особистісно орієнтовану
модель освіти, основаної на ідеології
дитиноцентризму;

 Сприяємо реалізації основних пріоритетів Нової
української школи, зокрема, формуванню покоління,
яке здатне вчитися протягом усього життя,
продуктивно розв’язувати нагальні проблеми
сучасності, розвивати цінності громадянського
суспільства.



РОБИМО СТАНОМ НА СЬОГОДНІ

Створюємо інноваційний простір 

бібліотеки, який умовно можна 

розділити на: 

І.   Простір навчання

ІІ.  Простір натхнення

ІІІ. Простір зустрічей

ІV. Простір подій

https://osvita.if.ua/category/bibliotechna-

sprava

https://osvita.if.ua/category/bibliotechna-sprava


РОБИМО СТАНОМ НА СЬОГОДНІ

СТВОРЮЄМО КОМФОРТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ



РОБИМО СТАНОМ НА СЬОГОДНІ

ОБЛАШТОВУЄМО МЕДІАТЕКИ



БУДЕМО РОБИТИ

 Пріоритети діяльності бібліотек детально

обґрунтовані у Концепції якісних змін бібліотек

задля забезпечення сталого розвитку України (до

2025 року) – опрацювати самостійно -

 https://ula.org.ua/252-dokumenti/dokumenti-

uba/3089-kontseptsiia-iakisnykh-zmin-bibliotek-

zadlia-zabezpechennia-staloho-rozvytku-ukrainy-

do-2025-roku

https://ula.org.ua/252-dokumenti/dokumenti-uba/3089-kontseptsiia-iakisnykh-zmin-bibliotek-zadlia-zabezpechennia-staloho-rozvytku-ukrainy-do-2025-roku


БУДЕМО РОБИТИ

Співпрацюючи з педагогічним колективом,

формувати у дітей ключові компетентності

НУШ, національну самосвідомість,

патріотизм, обов'язково підтримувати

національні традиції, культуру,

забезпечувати інтеграцію дитини у

суспільство, включення у соціальну

комунікацію і взаємодію, розширювати

бібліотечні можливості та створювати умови

для змістовного дозвілля і відпочинку.



 мером міста

 директором освітнього 

закладу

 головою батьківського 

комітету

 бібліотекарем

 читачем

Вправа 

“Перетворення”

Якби я була …, 

то зробила б для 

бібліотеки…



ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ

- актуалізувати документно-інформаційні ресурси;

- покращити матеріально-технічну базу і технологічну 

інфраструктуру;

- підвищити рівень інформатизації;

- розвивати нові компетенції;

- підвищувати рівень соціального забезпечення 

бібліотекарів;

- модернізувати матеріально-технічну базу та 

інформаційно-технологічну інфраструктуру бібліотек 

відповідно до європейських стандартів.



ВПРАВА “САМООЦІНКА”

Я  готова до змін, 

тому що я…



РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ

«ОПАНОВУЄМО ПРИЙОМАМИ РОБОТИ

З ДИТЯЧОЮ КНИЖКОЮ»

 Формування і розвиток в учнів прийомів розрізнення

дитячих книжок за жанрово-тематичними ознаками, типом

видання (книжка- твір, книжка-збірка, довідник, словник і

т.ін.);

 прогнозування орієнтовного змісту книжки (твору) з опорою

на її ілюстративний та довідково-інформаційний апарат;

прийомів самостійного вибору книжок з використанням

інформаційних ресурсів дитячої бібліотеки;

 умінь зв'язно висловлювати власні емоційно-оцінні

враження щодо змісту прочитаного, складати короткий

відгук на прочитану книжку та ін.

https://nus.org.ua/wp-

content/uploads/2020/08/5f33bd14a0460483061713_compressed.pd

f

https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/08/5f33bd14a0460483061713_compressed.pdf


ВПРАВА “ЯРМАРОК ІДЕЙ”

 Інтерактивна година в бібліотеці (виготовлення

листівок, книжок, закладок);

 дублер-шоу (я маленький бібліотекар);

 конкурс-презентація читацького формуляра;

 презентація лепбуків - «книжкові фани»;

 facebook-реклама для учнів;

 зустрічі з письменниками Прикарпаття;

 відзначення кращих читачів бібліотеки;

 буккросинг;

 зустрічі з письменниками тощо.



ВПРАВА “ЛИСТ ДО СЕБЕ В МАЙБУТНЄ”

 Що потрібно зробити для приваблення людей у 

бібліотеку? Відповідь нової центральної 

книгозбірні міста Штутгарт проста: 

нестандартний дизайн, грамотне зонування та 

сучасні технології.

http://www1.stuttgart.de/stadtbibliothek/


ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ ДЛЯ ПРИВАБЛЕННЯ

ДІТЕЙ У БІБЛІОТЕКУ?

Бажання дарувати дітям радість 

спілкування з книгою, 

з друзями,

бути сучасним та не боятися 

змін.

Всім успіху)))


