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Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.08.2014
№ 931 «Про проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних
бібліотек» в Україні з 01 по 31 жовтня
2019 року буде проведено
Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек.
Інститутом модернізації змісту освіти спільно з Державною науковопедагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського розроблено
рекомендації щодо проведення у 2019 році Всеукраїнського місячника
шкільних бібліотек під гаслом «Бібліотека Нової української школи – простір
для освітніх можливостей кожного учня», що додаються.
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Міністерство освіти і науки України
Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського
Національної академії педагогічних наук України
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ У 2019 РОЦІ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО МІСЯЧНИКА ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК
Із 1 до 31 жовтня в рамках Міжнародного місячника шкільних бібліотек
започатковано щорічне проведення Всеукраїнського місячника шкільних
бібліотек (наказ МОН України від 12.08.2014 № 931).
Сучасна система освіти переживає етап реформування та повного
перезавантаження. Нова українська школа (НУШ) – це ключова реформа
Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, в якій буде
приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається
зараз, а й уміння застосовувати їх у житті. За умови введення в дію активного
чинника – Закону України «Про освіту» та його дотримання НУШ
характеризуватиме

високий

технологічний

рівень,

новітнє

навчально-

методичне й інформаційне забезпечення, потужний кадровий потенціал.
Шкільні бібліотеки як обов'язковий структурний підрозділ НУШ є
важливим складником сучасного освітнього середовища.
Головною метою діяльності шкільних бібліотек є забезпечення якісного
бібліотечно-інформаційного обслуговування учасників освітнього процесу та
надання допомоги педагогам у всебічному розвитку особистості з глибоко
усвідомленою громадською і соціальною позицією, системою наукових знань
відповідно до інтересів Української держави.
За концепцією НУШ, кожна школа матиме у своїй структурі сучасну
бібліотеку, яка стане ресурсним осередком і експериментальним майданчиком

для учнів і вчителів, забезпечить вільний доступ до якісних електронних
підручників, енциклопедій, бібліотек, лабораторій
В умовах швидких трансформаційних змін першочерговим завданням
для шкільної бібліотеки є перетворення її з центру бібліотечних ресурсів і
доступу до інформації у центр дослідження, відкриття, творчості та
інноваційної педагогіки.
Задля сприяння реалізації основних пріоритетів НУШ, зокрема,
створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, формування
покоління, яке здатне вчитися упродовж всього життя, продуктивно
розв’язувати

нагальні

проблеми

сучасності,

розвивати

цінності

громадянського суспільства, цьогорічний Всеукраїнський місячник шкільних
бібліотек відбуватиметься під гаслом «Бібліотека Нової української школи –
простір для освітніх можливостей кожного учня».
У місячнику братимуть участь шкільні бібліотекарі, методисти з
бібліотечних фондів, директори

закладів освіти, представники обласних

державних адміністрацій, органів управління освітою, громадські організації.
Загальний науково-методичний супровід організації та проведення
Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек здійснюватимуть Державна
наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України та
головний координаційний науково-методичний центр мережі освітянських
бібліотек МОН України та НАПН України – Державна науково-педагогічна
бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України.
Результати місячника висвітлюватимуться на Всеукраїнському вебінарі,
що відбудеться за підтримки «Microsoft Україна».
Кращі матеріали з досвіду роботи шкільних бібліотекарів відповідно до
заявленої

тематики

(презентації,

відеоролики,

буктрейлери)

розміщуватимуться на порталі Державної науково-педагогічної бібліотеки
України імені В. О. Сухомлинського на сторінці «Бібліотечному фахівцю» в
рубриці «Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек».

Інформацію про проведені заходи та матеріали просимо надсилати до
Державної

науково-педагогічної

бібліотеки

України

імені

В. О. Сухомлинського до 20 листопада 2019 року на електронну адресу:
metodist08@i.ua.
РЕКОМЕНДОВАНІ ЗАХОДИ В РАМКАХ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО МІСЯЧНИКА ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕК
Рекомендуємо методистам з бібліотечних фондів, бібліотекарям закладів
загальної

середньої

освіти

спільно

з

педагогічними

колективами,

письменниками, закладами культури та іншими громадськими організаціями
провести змістовну роботу щодо організації в рамках Всеукраїнського
місячника заходів, які сприятимуть задоволенню й розвитку інформаційних
потреб і запитів користувачів, розширенню кола їх пізнавальних інтересів,
забезпеченню дозвілля читачів, залученню нових користувачів до бібліотеки,
рекламуванню бібліотеки, створенню її іміджу:
НА ОБЛАСНОМУ (МІСЬКОМУ) РІВНІ
 Конференції:
української

«Місія
школи»,

шкільної
«Нова

бібліотеки
українська

у

становленні

школа =

нова

Нової
шкільна

бібліотека»;
 Семінари: «Модель сучасної шкільної бібліотеки НУШ»; «Шкільна
бібліотека: час нових можливостей»;
 панельна дискусія: «Зміна ролі та пріоритетів діяльності шкільних
бібліотек в умовах реформування освіти»;
 круглий стіл: «Шкільна бібліотека нового покоління»;
 тренінг: «Як організувати сучасне бібліотечне середовище»;
 конкурс веб-сайтів, блогів шкільних бібліотек: «Шкільна бібліотека у
віртуальному інформаційному середовищі», «Я – успішний блогер»;
 конкурс творів: «Шкільна бібліотека майбутнього», «Я розповім тобі про
бібліотеку»;

 флешмоби (відеофлешмоби): «Перетворимо весь світ у бібліотеку»,
«Відкрий свою книжку».
У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
 круглі столи: «Інформаційні ресурси школи: від шкільної бібліотеки до
мережевого освітнього середовища», «Шкільна бібліотека – територія
виховання та соціалізації учнів», «Бібліотека+школа = співпраця на
користь майбутнього»;
 бесіди: «Як виховати творчого читача ?», «Діти, книга, бібліотека»;
 читацький марафон «Читаємо без зупинки»;
 благодійні акції «Зростай із книжкою, малюк» (подарунок книжки
першокласникам

з

підписами),

«Книжка

в

дарунок

бібліотеці»,

«Бібліотека – читачу, читач – бібліотеці»;
 фотокрос: «Я – читач шкільної бібліотеки», «Моє хобі – читання»
(створення віртуальної фотогалереї читачів);
 відеоролики та презентації: «Бібліотека – територія успіху»;
 ярмарок солідарності: продаж саморобок читачів, придбання літератури
на зароблені кошти, виставки нової літератури;
 бібліоперфоменс «Літературні герої у бібліотеці»;
 дублер-шоу «Бібліотекар на час»;
 інтерактивний

кардмейкінг:

виготовлення

листівок,

присвячених

Всеукраїнському місячнику шкільних бібліотек;
 подорож «Казковий світ бібліотеки» (екскурсія в кращі бібліотеки
міста);
 конкурси: конкурс малюнків «Бібліотека очима дітей», фотоконкурс «Я і
моя улюблена книжка», конкурс поезії «Цей дивний світ бібліотеки»;
конкурс читців «Суперчитач шкільної бібліотеки»;
 День бібліотворчості: «Читаємо, малюємо, граємо»;
 підготовка рекламно-іміджевої продукції: плакатів – «Друже, тут твоя
бібліотека», «Ваша бібліотека завжди поруч, завжди працює для всіх,

завжди готова почути побажання читачів», «Твоя бібліотека чекає на
тебе»; слоганів – «Ти читаєш? Ти кращий!», «У світ через книжку!»;
 нон-стоп: (non-stop – у перекладі з англійської означає той, що іде без
зупинки) – цикл заходів заявленої тематики протягом дня на перервах
між уроками:
 буккросинг: «Передай книжку другу», «Вільна книжка – у вільне
читання;
 смайл-опитування:

«Якою

Ви

бачите

сучасну

шкільну

бібліотеку?», «Якої бібліотеки потребують читачі?», «Чи є
майбутнє у книжок та бібліотек?»;
 флешмоби (відеофлешмоби): «Школа з книжкою», «Я і книжка»;
 читацький паркан: протягом дня в бібліотеці на імпровізованому
паркані розміщують подяки, пропозиції, зауваження від вчителів
та учнів);
 виставка нової літератури: «Книжкова алея»;
 підготовка й розповсюдження рекомендаційних списків (у вигляді
буклетів, закладок), що інформуватимуть про нову літературу, та
статей, присвячених актуальним питанням НУШ;
 зустрічі з видатними діячами, що сприяють розширенню кругозору
читачів, формуванню гуманістичного світогляду, кращих особистісних
якостей, вихованню любові до читання, художнього смаку на кращих
творах української та світової літератури й мистецтва;
 розміщення на інформаційному стенді навчального закладу, сайті (блозі)
бібліотеки матеріалів з теми Всеукраїнського місячника;
 відзначення кращих читачів бібліотеки, які долучилися до організації та
проведення місячника.
Із метою поширення інформації про Всеукраїнський місячник методисти
з бібліотечних фондів можуть розмістити на сайтах обласних державних
адміністрацій інформацію про проведені заходи, матеріали щодо кращого

досвіду роботи шкільних бібліотек й подати їх для публікації в науковометодичні часописи «Шкільна бібліотека плюс», «Шкільна бібліотека»,
«Шкільний бібліотекар».
Активна участь шкільних бібліотекарів усіх областей України у
Всеукраїнському місячнику «Бібліотека Нової української школи – простір
для освітніх можливостей кожного учня» сприятиме консолідації зусиль
шкільних бібліотек України в актуалізації питань реформування діяльності
шкільної бібліотеки та підвищенню її інформаційної й соціальної ролі в
освітньому процесі.
РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Законодавча і нормативна база
1. Про освіту : Закон України від 5 верес. 2017 р. № 2145-VIII // Офіц. вісн. України. –
2017. – № 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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/2192016-%D1%80.

5. Про утворення Державної служби якості освіти України : постанова Каб. Міністрів
України від 6 груд. 2017 р. № 947 // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 100. – Ст. 3080 ;
Уряд. кур’єр. – 2017. – 13 груд. (№ 235). – Текст документа доступний також в
інтернеті: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/947-2017-%D0%BF.
6. Про деякі організаційні питання щодо підготовки педагогічних працівників для
роботи в умовах Нової української школи : наказ М-ва освіти і науки України від
15 січ. 2018 р. № 34 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2018. –
№ 2. –

С. 72–73.

–

Текст

документа

представлено

також

в

інтернеті:

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0034729-18.
7. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді,
Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і
молоді та Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у
загальноосвітніх навчальних закладах : наказ М-ва освіти і науки України від
16.06.2015 р. № 641 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і науки України. – 2015. –
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// Шкіл. бібліотекар. – 2016. – № 1. – С. 3–6. – Бібліогр.: 5 назв.
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У статті йде мова про фонд шкільної бібліотеки, в т. ч. про його
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характеристика / О. М. Данилюк // Шкіл. бібліотекар. – 2013. – № 8. – С. 2–7. –
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