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Слово головного редактора

Шановні колеги! Вітаю вас!
Добігає кінця вересень! На порозі наше з вами свято — Все

український день бібліотек!
Цей день — чудова нагода наголосити на особливій значимості 

бібліотек і бібліотечної діяльності  в освіті й вихованні, у духовному 
розвитку та збагаченні нації.

Радикальні зміни, що характеризують нинішній інформацій
ний простір, постійне збільшення потоку інформації, розвиток 
засобів масової комунікації та стрімке вторгнення  нових цифрових 
технологій в усі сфери життя змінюють роль бібліотек у суспіль
стві, розширюють і ускладнюють їхні завдання, вимагають прин
ципових змін у формах і методах їхньої інформаційної діяльності.

Нагальної модернізації потребує й шкільна бібліотека. Настав час змінити її застарілий 
імідж книгосховища для шкільних підручників на більш сучасний — інформаційноосвітній 
осередок школи, центр формування інформаційної культури, духовного спілкування, всебіч
ного розвитку особистості. Що може цьому посприяти? Вочевидь, потужні комп’ютери, 
інтернет, електронні ресурси й хороші нові книжки. Однак головне, на мій погляд, в іншому —  
у твердому переконанні керівників навчальних закладів і самих бібліотекарів, що саме такою 
має бути сьогоднішня шкільна бібліотека.

Як зламати стереотипи в уявленні про місію бібліотеки у школі? Для початку маємо 
усвідомити: без готовності до змін, без переосмислення своєї нової ролі, необхідності опано
вувати нові знання та вміння досягнути цього буде важко. Тож редакція журналу «Шкільний 
бібліотечноінформаційний центр», усіляко підтримуючи інноваційні процеси модернізації 
шкільних бібліотек, і надалі сприятиме вашому, шановні колеги, професійному розвитку.

Незабаром стартує Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека». Сподіваюся, що це 
творче змагання виявить не лише креативних бібліотекарів, а й ті успішні навчальні закла
ди та їх керівників, які усвідомлюють нерозривність зв’язку між бібліотеками та освітою,  
і не словом, а ділом уже сьогодні реформують шкільні бібліотеки!

У переддень свята прийміть наші найщиріші побажання здоров’я та щастя, плідної 
ефективної праці, творчих звершень, незмінного везіння, удачі в усіх справах, філософської 
незворушності в будьяких ситуаціях! Життєвого вам оптимізму, вірних друзів і таланови
тих колег!

Пам’ятаймо, наша сила — у єднанні! Нехай гаслом для нашої спільної діяльності стануть 
слова: «Школа з великою бібліотекою — велика школа».

З повагою та сподіваннями на плідну співпрацю

Головний редактор журналу                                                                                               Лідія Поперечна
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Міжнародний місячник  
шкільних бібліотек — 2013 в Україні

28 жовтня 2013 року в усьому світі чотирнадцятий раз від-
значатиметься Міжнародний день шкільних бібліотек, який 
святкують щорічно четвертого понеділка жовтня, з ініціати-
ви Міжнародної асоціації шкільних бібліотек. У 2008 році за 
пропозицією Міжнародної асоціації шкільних бібліотек день 
шкільних бібліотек був перетворений на місячник, що прово-
диться в жовтні.

Місяць замість одного дня! Це достатній термін, аби розка-
зати про досягнення та потенціал шкільних бібліотек, аби проде-

монструвати все зроблене ними для учнів і вказати на ключову роль шкільних 
бібліотек у справі навчання та виховання дітей. А ще — це чудова нагода при-
вернути увагу суспільства, представників органів влади та бізнес-структур, 
педагогічної та батьківської громади до важливого соціального інституту ди-

тинства — шкільної бібліо-
теки. Адже без спільних  
зусиль неможливе її успіш-
не перетворення на техно-

логічно оснащений бібліотечно-інформаційний центр, сучасну шкільну бібліо-
теку XXI століття, що допомагає школярам досягати успіхів у навчанні.

Щорічна конференція Міжнародної асоціації шкільних бібліотек

Традиційно Міжнародному місячнику шкільних бібліотек передує що-
річна конференція Міжнародної асоціації шкільних бібліотек, яка, окреслю-
ючи ключові тенденції їх розвитку, акцентує увагу світового співтовариства 
на пріоритетних аспектах їх діяльності, актуальних саме сьогодні.

Темою 42-ї щорічної конференції Міжнародної асоціації шкільних бібліо-
тек (http://iasl2013.org) та 17-го Міжнародного форуму досліджень у сфері 
шкільних бібліотек є підвищення в студентів життєвих компетентностей 
через шкільну бібліотеку: «Enhancing Students’ Life Skills through the School Li-
brary» (26–30 серпня, 2013 рік, Балі, Індонезія).

Термін «життєві навички», а точніше компетентності, ВООЗ і  
ЮНІСЕФ (2003) визначили як «здатність до адаптації і позитивної поведін-
ки: дозволяють людині ефективно справлятися з вимогами і проблемами 
повсякденного життя». Ці навички поліпшують соціальну адаптацію дітей 
та підвищують їх стійкість у сучасному світі. Формування життєвих навичок 
є необхідним елементом високоякісної освіти.

Учні та студенти в різних країнах отримують освіту та готуються  
до життя в глобальному цифровому суспільстві. Вони мають навчитися ви-
користовувати інформацію та технології ефективно, безпечно, відповідаль-
но, творчо та критично, щоб бути повноправними творцями й учасниками 
суспільного життя.

Тема Міжнародного місячника шкільних бібліотек 2013 року — 
«Шкільні бібліотеки: двері в життя»

Book 9-2013.indb   1 05.09.2013   16:55:03
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Роль шкільної бібліотеки в освіті загальновідома, існує безліч доказів 
того, що шкільна бібліотека має дуже важливе значення для успішності 
учнів. Проте мало вивченою залишається роль шкільної бібліотеки в цілі-
сному й комплексному розвитку студентів, їх становленні як відповідаль-
них членів суспільства.

Підтеми Конференції-2013 Міжнародної асоціації шкільних бібліотек 
відображають категорії життєвих компетентностей, викладених у їх визна-
ченні ЮНІСЕФ:

Ø «Когнітивні навички для аналізу та використання інформації»;
Ø «Особисті навички з розвитку особистості та управління влас-

ною справою»;
Ø «Навички міжособистісного спілкування для ефективної взаємо-

дії з іншими людьми».
Ці категорії охоплюють такі характеристики, як самоаналіз, співчут-

тя, творчість, прагнення до інновацій, співпрацю, солідарність та визнання 
культурної спадщини. Вони підвищують конкурентоспроможність випуск-
ників на ринку праці. І це не дивно, адже сьогодні кандидатові на пристой-
ну посаду недостатньо досконалого володіння професією. Йому необхідно 
набути психосоціальних умінь: критично та творчо мислити, адекватно 
сприймати себе й оточення, приймати виважені рішення, будувати кон-
структивні міжособистісні стосунки, працювати в команді, демонструвати 
здатність бути лідером, зацікавлювати та створювати мотивації для інших, 
вирішувати проблеми й керувати стресами.

Україна на карті Міжнародного дня шкільних бібліотек

Першою серед шкільних бібліотек України та країн пострадянського 
простору міжнародну ініціативу підтримала бібліотека Славутицької за-
гальноосвітньої школи I–III ст. № 1 (Київська обл.). Це факт історичного 
значення.1 23 жовтня 2006 року за круглим столом, проведеним у рамках 
відзначення Міжнародного дня шкільних бібліотек, бібліотекарями Славу-
тича було прийнято рішення створити міську асоціацію. Резонансною по-
дією Міжнародного дня шкільних бібліотек 2007 року став ініційований 
новоствореною Славутицькою асоціацією шкільних бібліотекарів круглий 
стіл «Шкільна бібліотека — запорука успішного навчання». Адже вперше 
за всю історію міста за круглим столом разом зі шкільними бібліотекарями 
зібралися перші особи Славутича — керівники навчальних закладів, пред-
ставники органів влади, громадських організацій та батьківської громади, 
— аби обговорити шляхи подолання скрутного становища, в якому опини-
лися шкільні бібліотеки.2 Саме завдяки інформації про ці події, яка надійшла 
з маленького містечка Славутича, на карті Міжнародного дня шкільних бі-
бліотек 2007 року з’явилася Україна.

Пізніше ідея Міжнародного місячника шкільних бібліотек була підтри-
мана й активно реалізована Миколаївською асоціацією шкільних бібліотек.3

Однак у нашій державі ініціатива відзначення Міжнародного місячни-
ка шкільних бібліотек дотепер не набула масштабів всеукраїнської акції. 
Обумовлено це, вочевидь, відсутністю такої громадської організації, яка  
 

1 Детальніше про це читайте в статті: Колосай, Л. А. Міжнародний день шкільних бібліотек тепер і в Укра-
їні! : [досвід бібліотек м. Славутича Київської обл.] / Л. А. Колосай, Т. Е. Ярова // Шк. б-ка плюс. — 2008. 
— № 21. — С. 7–9.

2 Круглий стіл «Шкільна бібліотека — запорука успішного навчання» (ТРК «Славутич», жовтень 2007) 
[Електронний ресурс] : [відео] // YouTube.ua. — Режим доступу: http://www.youtube.com/watch?v=dEU
yWAdcPSY&feature=youtu.be.  — Назва з екрана. — (Дата звернення 29.08.2013).

3 Див. статтю Тимченко, К. Освітянські бібліотеки — провідники читання : [досвід бібліотек м. Миколаєва 
з організації фестивалю «Школа. Бібліотека. Читач» / Катерина Тимченко // Шк. бібл.-інформ. центр. — 
2011. — № 9. — С. 9–15.
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об’єднала б шкільні бібліотеки й шкільних бібліотекарів України, стала б по-
тужним провідником їх інтересів та ідей.

Ініціативи Російської шкільної бібліотечної асоціації

Активно підтримує ініціативу Міжнародної асоціації шкільних бібліотек 
Російська шкільна бібліотечна асоціація (РШБА), яка цьогоріч уже вп’яте про-
веде російський Місячник шкільних бібліотек. Як зазначено на офіційному сай-
ті РБША (http://www.rusla.ru/rsba/imsl2012.php), під час Місячника шкільних 
бібліотек Росії в суб’єктах Федерації проходять численні масштабні заходи: під-
биваються підсумки всеросійського конкурсу «БібліоОбраз», відбуваються пре-
зентації успішного досвіду бібліотек навчальних закладів, проводяться регіо-
нальні форуми шкільних бібліотекарів. Так, приміром, 6 листопада 2012 року 
на базі Муніципальної автономної установи школи-інтернату ліцею-інтернату 
(МАУ ШІЛІ) м. Калінінграда відбувся Третій Регіональний «Форум шкільних бі-
бліотекарів Бурштинового краю 2012». На Форумі зібралися 120 бібліотекарів 
Калінінградської області з головною метою, визначеною його організаторами 
— Державним автономним освітнім закладом Калінінградської області додат-
кової професійної освіти (підвищення кваліфікації) фахівців «Інститут розви-
тку освіти», Калінінградським регіональним відділенням Російської шкільної 
бібліотечної асоціації (РШБА) і МАУ ШІЛІ м. Калінінграда — розроблення стра-
тегії автоматизації бібліотечних процесів для організації якісного бібліотеч-
но-інформаційного обслуговування та активізації незалежної інформаційної 
поведінки учасників освітнього процесу в школах Калінінградського регіону, 
інтеграція локальних шкільних АБІС у світовий інформаційний простір.

А підсумки місячника шкільних бібліотек Росії традиційно підбивають у рам-
ках щорічного Всеросійського форуму шкільних бібліотекарів «Михайлівське», 
який відбувається наприкінці жовтня в Пушкінських горах Псковської області.

Шкільні бібліотеки України потребують допомоги та визнання!

Ключові засади розвитку шкільних бібліотек, визначені Міжнародною асо-
ціацією шкільних бібліотек, співзвучні з пріоритетами розвитку національної 
освіти, що їх сьогодні декларує Національна стратегія розвитку освіти в Україні 
на 2012–2021 роки4. З-поміж першочергових завдань окреслено й такі: упрова-
дження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують 
удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність 
освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному 
суспільстві. До ключових напрямів державної освітньої політики віднесено 
інформатизацію освіти, удосконалення бібліотечного та інформаційно-ре-
сурсного забезпечення освіти та науки. Водночас це лише декларації. Жодних 
конкретних дій щодо реформування бібліотек загальноосвітніх навчальних за-
кладів дотепер не здійснювалося. Відсутня й стратегія такого реформування. 
Роль шкільної бібліотеки не окреслена в жодному нормативному документі, 
що регламентує діяльність школи. Шкільні бібліотеки на межі вимирання. Сьо-
годні можна нарахувати дуже невеликий відсоток бібліотек загальноосвітніх 
навчальних закладів, які відповідають потребам навчального процесу. Пере-
важна ж більшість шкільних бібліотек тримаються виключно на ентузіазмі 
бібліотечних працівників. Якщо ж такий ентузіазм відсутній — бібліотека при- 
 
 
4 Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. — Режим до-

ступу: http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf. — Назва з екрана. — (Дата звернення 
19.08.2013).
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речена на загибель. Осо-
бливо загрозливою нині 
є ситуація на селі. Такі ви-
сновки не голослівні: вони 
базуються на враженнях 
від численних відряджень 
членів редакції журналу до 
навчальних закладів, зу-
стрічей із освітянами та бі-
бліотекарями. Реального ж 
стану речей не знає ніхто.

І хоча вже півтора 
року Кабінет Міністрів 
України щоквартально 
отримує узагальнену ін-
формацію від Міністер-
ства освіти і науки Укра-
їни про модернізацію та 
інноваційний розвиток 
бібліотек загальноосвіт-
ніх навчальних закладів,5 
дотепер жодної статис-
тичної та аналітичної ін-
формації оприлюднено 
не було. То яка мета збору 
такої інформації?

Отже, шкільна біблі-
отека сьогодні потребує 

глибинного реформування, підтримки держави, визнання її як важливого 
стратегічного ресурсу загальної середньої освіти, що інвестує в майбутнє. 
Тож скористаймося нагодою, підтримаймо міжнародну ініціативу, органі-
зуймо всеукраїнський місячник шкільних бібліотек!

Всеукраїнському місячнику шкільних бібліотек бути!

Метою всеукраїнського місячника шкільних бібліотек має бути широко-
масштабна рекламна акція, покликана сформувати в соціумі відповідальне 
ставлення та нове розуміння провідної ролі шкільних бібліотек у процесах 
модернізації освіти, створити нове середовище шкільної бібліотеки, здат-
ної підтримати й забезпечити інновації педагогів і творчість учнів. Бібліо-
тека має стати єдиним інформаційним центром, який буде надавати доступ  
до знань, ідей, культурних цінностей через використання бібліотечно-інфор-
маційних ресурсів на різних носіях. Ефективне партнерство на всіх рівнях 
(спільне планування, колективна діяльність учителів, бібліотекарів, бать-
ків, директора школи) є надзвичайно важливим для якісної роботи шкіль-
ної бібліотеки. Тож шкільна бібліотека має поінформувати всіх зацікавлених 
людей про те, як вона може змінювати навчально-виховний процес і життя 
шкільної спільноти, продемонструвати свої потенційні можливості в реалі-
зації освітніх стандартів і тим самим привернути увагу шкільного співтова-
риства до проблем шкільних бібліотек, до критичного становища, в якому 
вони сьогодні опинилися. А проблеми в кожної шкільної бібліотеки різні, 
втім як і рівні їх розвитку. Отож, провідна тема й мета місячника мають фор-

5 Наказ МОНмолодьспорту України «Про вдосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх навчаль-
них закладів» від 06 лютого 2012 р. № 111 (на виконання резолюції Першого віце-прем’єр-міністра Укра-
їни Андрія Клюєва від 30 вересня 2011 р. № 43941/1/1/1-11).

<...> Шкільним бібліотекам потрібна підтримка. Ми повинні 
переконати політиків, керівників, учителів, батьків, книгопро-
давців, постачальників технологій та багатьох інших підтрима-
ти шкільні бібліотеки й дати їм визнання, якого вони заслуго-
вують. Одним із можливих шляхів досягнення цього є засоби 
масової інформації. Нам потрібно залучити на наш бік радіо, 
телебачення і газети. Незважаючи на зростання соціальних 
медіаресурсів, традиційні засоби масової інформації, як і ра-
ніше, відіграють важливу роль у побудові зв’язків і контактів із 
політиками. Зробіть що-небудь, аби привернути увагу засобів 
масової інформації до шкільних бібліотек. У той же час послу-
говуйтеся соціальними медіаресурсами для промоції шкільних 
бібліотек. Використовуйте свої сайти в соціальних мережах, 
блоги, професійні мережі, форуми, співтовариства, фото- і ві-
деосайти, підкастові співтовариства, а також усі ресурси, через 
які можна поширювати інформацію про шкільні бібліотеки.  
І крім цього, не забувайте про особисту позицію. Розкажіть 
своєму керівникові, своїм колегам, учням, родичам і друзям 
про роль шкільних бібліотек і про те, як вони розширюють 
права і можливості учнів <...>.

(Ділжіт Сінгх,
Президент Міжнародної асоціації шкільних бібліотек (IASL))
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муватися, виходячи з реалій конкретного навчального закладу, особливо-
стей та рівнів розвитку шкільних бібліотек міста чи району, області.

Ключовими темами місячника можуть бути:
Ø «У зоні особливої уваги — шкільна бібліотека»;
Ø «Шкільна бібліотека — інвестиції в інтелектуальний потенціал 

країни»;
Ø «Шкільна бібліотека — центр інновацій педагогів, лабораторія 

творчості учнів»;
Ø «Шкільна бібліотека на шляху до нової якості»;
Ø та ін.

Не менш цікавими мо-
жуть бути теми для розгля-
ду педагогічною чи мето-
дичною радами закладів, 
для дискусій за круглим 
столом, під час громад-
ських слухань, телемо-
стів, зустрічей керівників 
регіонів із колективами 
бібліотечних працівни-
ків, інтернет-конференцій 
за участю представників 
органів державної влади, 
громадських організацій, 
батьківських громад. Се-

ред тем, які сприятимуть актуалізації найважливіших аспектів діяльності 
шкільної бібліотеки, можна запропонувати такі:

Ø «Роль шкільних бібліотек і стратегії їх розвитку в умовах інфор-
маційного суспільства»;

Ø «Нові освітні стандарти — нова роль шкільної бібліотеки»;
Ø «Поліфункціональна діяльність шкільної бібліотеки»;
Ø «Шкільна бібліотека — запорука успішного навчання»;
Ø «Вплив шкільної бібліотеки на духовно-моральний розвиток 

особистості школяра»;
Ø «Шкільна бібліотека — інформаційний ресурс навчального за-

кладу: шляхи формування та використання»;
Ø «Покоління NEXT обирає нові бібліотечно-інформаційні послуги»;
Ø «Бібліотека-школа-сім’я — грані взаємодії»;
Ø «Шкільному бібліотекарю — нові знання і технології XXI століття»;
Ø «Інформаційні форми і методи роботи в умовах оновлення змі-

сту освіти»;
Ø та ін.

Місячник покликаний ініціювати проекти, які дозволять залучити до-
даткові ресурси для розвитку шкільних бібліотек. Заходи місячника спри-
ятимуть адаптації бібліотекарів до нових умов роботи, обміну позитивним 
досвідом. Дні місячника можуть стати днями високої оцінки праці шкільно-
го бібліотекаря, зміцнення його статусу та підвищення престижу цієї профе-
сії. Ушанування ветеранів бібліотечної справи, заснування відзнак, вручен-
ня почесних грамот, премій, подарунків кращим шкільним бібліотекарям, 
проведення заходів, що сприяють підняттю престижу та залученню уваги 
громадськості, у т. ч. молоді, до актуальної професії бібліотекаря — усе це  
є доречним під час місячника.

<…> Колеги, ми живемо в бурхливий, захопливий, а часом  
і тривожний час. Ніхто не може передбачити майбутнє з упев-
неністю. Але я переконана, що бібліотеки будуть виконувати 
ключову роль. Дійсно, ніколи раніше бібліотеки та бібліотека-
рі не були в такому вигідному становищі, щоб допомагати сво-
їм користувачам та спрямовувати їх для кращого й успішнішого 
життя <…>.

(Інгрід Перент,
Президент ІФЛА 2011–2013 рр.)
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Кілька порад організаторам  
Місячника шкільних бібліотек

Ø	Поінформуйте зацікавлених відповідальних осіб (представників органів управління 
освітою різних рівнів, керівників навчальних закладів) про Міжнародний місячник 
шкільних бібліотек, його стратегічні завдання. Зініціюйте підтримку цієї акції у своєму 
регіоні, місті, районі, навчальному закладі.

Ø	Знайдіть однодумців у колі вчителів, батьків, учнів. Зберіться разом. Обговоріть тематику, 
цілі та заходи місячника.

Ø	Ретельно підготуйтеся. Проаналізуйте дійсний стан речей. Почніть із досягнень, 
прикладів реального впливу бібліотечних проектів і програм на рейтинг навчального 
закладу, позитивні результати роботи педагогічного колективу та учнів. Розкажіть про 
це, використовуючи шкільне радіо, шкільну пресу, сайт закладу тощо. Потім акцентуйте 
увагу на труднощах розвитку.

Ø	Розгорніть широку рекламну кампанію. Повідомте засоби масової інформації про акцію. 
Підготуйте відповідні інформаційні матеріали: прес-релізи, буклети, відеопрезентації, 
постери, флаєри, календарики тощо. Запросіть на гостини до шкільної бібліотеки.

Ø	Використовуйте різноманітні сервіси соціальних мереж для налагодження спілкування 
з користувачами та партнерами — у такий спосіб діяльність шкільної бібліотеки стане 
більш помітною.

Ø	Сформуйте піклувальну раду бібліотеки, запросіть до її складу представників місцевої 
влади, депутатів, батьківської громадськості, проведіть установче засідання, до якого 
підготуйте стендову презентацію про роботу бібліотеки.

Ø	Залучіть до організації заходів місячника органи учнівського самоврядування. 
Організуйте учнівські дебати, запропонуйте провести дослідження, розробити модель 
майбутнього вашої шкільної бібліотеки.

Ø	У кожному регіоні знайдеться з десяток успішних навчальних закладів, які  реформували 
свої шкільні бібліотеки, перетворивши їх на потужні інформаційні центри. Проведіть  
на їх базі регіональні методичні заходи для керівників навчальних закладів, на конкретних 
прикладах продемонструйте корисність таких перетворень.

Ø	Після проведення місячника об’єктивно проаналізуйте його результати — постарайтеся 
побачити не лише плюси, а й мінуси. І не засмучуйтесь, якщо щось не вдалося або не мало 
очікуваного результату. Зробіть потрібні висновки і врахуйте їх, готуючись  
до наступного міжнародного місячника.

Ø	Напишіть інформацію про місячник та оприлюдніть її на сайті школи чи бібліотеки,  
у засобах масової інформації, у соціальних мережах.

Ø	Надішліть інформацію про відзначення місячника до редакції журналу «Шкільний 
бібліотечно-інформаційний центр» або розмістіть її на нашій сторінці у «Фейсбуці».

Ø	Скористайтеся додатковими матеріалами від журналу «Шкільний бібліотечно-
інформаційний центр», уміщеними в додатках на компакт-диску.

На компакт-диску наведено:
Методичні рекомендації та інформаційні матерали «Міжнародний 
день/місячник  шкільних бібліотек» 
Логотип Міжнародного місячника шкільних бібліотек
Акровірш «Твоя шкільна бібліотека» до Міжнародного місячника 
шкільних бібліотек
Приклади оформлення книжкової закладки та буклета до Місячника 
шкільних бібліотек

Див. додатки 1–5

Лідія Поперечна,
головний редактор журналу,

голова Славутицької асоціації 
шкільних бібліотекарів

За матеріалами сайтів:
Російської шкільної бібліотечної асоціації: http://www.rusla.ru/rsba/imsl2012.php,

Конференції Міжнародної асоціації шкільних бібліотек: http://iasl2013.org.
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«Оприлюднення запечатаного духа»

«Оприлюднення запечатаного духа», — так назвав нове видання «Ва-
силь Стус: Поет і Громадянин»1 Іван Дзюба, український літературознавець, 
критик, громадський діяч, Герой України.

Василь Стус… Чимало сказано про цю людину і ще багато до сьогодні за-
лишається таємницею. Для когось він один із тих, кого вивчають за шкільною 

програмою з української літе-
ратури, для інших — улюбле-
ний поет, для когось — при-
клад для наслідування, а для 
когось — неймовірний біль, 
жаль, страждання та про-
вина. Саме цими почуттями 
поділилися з присутніми на 
презентації книжки «Василь 
Стус: Поет і Громадянин», що 
відбулася в серпні цього року 
в книгарні «Є», люди, які зна-
ють багато (а то й найбільше) 
про поета Василя Стуса. Це 
найповніше на сьогодні зі-
брання, в якому вміщено спо-
гади, роздуми, інтерв’ю, есе, 
що вийшло з нагоди 75-річчя 

від дня народження відомого шістдесятника.
Видання створює об’ємний образ поета і дає відповіді на чимало запи-

тань. «У ньому дуже багато публікацій, які можна назвати ляпасами зліва і 
справа», — розповідає Євген Сверстюк, модератор заходу та автор ідеї ви-
дання спогадів, український письменник, філософ, гоголезнавець, головний 
редактор православної газети «Наша віра», президент Українського пен-клубу, 
доктор філософії, акцентуючи на матеріалах, в яких оприлюднено суворо за-
боронені раніше факти.

«Це замовчене і зруйноване літературне ім’я, не кажучи вже про долю», 
— говорить Євген Сверстюк. «Книга спогадів та роздумів» адресована мо-
лодому поколінню, «яке потребує, щоб попереду йшов хтось бездоганний  
і відважний», про це зазначено у вступному слові «Від упорядника».

Саме молоді, бо вона знаходиться якнайдалі від історичної правди про 
Василя Стуса. Яка ж вона, ця історична Стусова правда? Найдостовірніші  
її джерела — спогади, вміщені, зокрема, у книжці «Василь Стус: Поет і Гро-
мадянин».

Захід був схожий на сімейне свято, на яке, крім журналістів, науковців, 
поціновувачів творчості Василя Стуса, завітали Дмитро Стус, син великого 
поета, український письменник, літературознавець, член Асоціації україн-
ських письменників, голова Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літера-

1 Василь Стус: Поет і Громадянин. Книга спогадів та роздумів / упоряд. В. Овсієнко. — К. : ТОВ «Видавни-
цтво ”КЛІО”», 2013. — 684 с., іл.

Виступає Сергій Овсієнко, поряд — Євген Сверстюк
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торів України», генеральний директор Національного музею Тараса Шев-
ченка; товариші Василя Стуса, яких спіткала аналогічна доля, та ін.

Перш за все, присутніх було ознайомлено з перед історією створення пре-
зентованого видання, розказано про зібрання спогадів, опубліковані раніше.

1987 рік — видано книжку «Василь Стус в житті, творчості, спогадах 
та оцінках сучасників» (США, Балтимор – Торонто, «Смолоскип», упорядни-
ки: Осип Зінкевич та Микола Францеженко). До збірки увійшли праці Івана 
Світличного, Святослава Караванського, Надії Світличної, Миколи Вороно-
го, Сергія Солдатова, Остапа Тарнавського, Юрія Шевельова та ін., а також 
листи, виступи та матеріали у справі Василя Стуса.

1993 рік — вихід у світ книжки «Не відлюбив свою тривогу ранню… Василь 
Стус — поет і людина» (Київ, «Український письменник», упорядник — Олег 
Орач (Комар)). Це спогади, статті, листи, поезії (Марія Стус, Віра Вовк, Михайло 
Осадчий, В’ячеслав Чорновіл та ін.).

2002–2003 роки — «Нецензурний Стус» (Тернопіль, «Підручники і по-
сібники», під редакцією Богдана Підгірного) — унікальне двотомне видан-
ня, в якому зібрано свідчення рідних, друзів поета, близьких по духу йому 
людей, тих, хто був поряд із ним в останні дні його життя, і тих, кого доля 
звела з ним випадково (спогади мами, сестри, дружини, сина, Миколи Жу-
линського, Івана Дзюби та ін.)

Було сказано про структуру книжки, яка складається з 74-х публікацій. 
Серед яких, наприклад:

Ø «Василь Стус: Відкрита книга біографії», «Василь Стус очима 
сина» (Дмитро Стус);

Ø «Славний брат мій» (Марія Стус (Чередниченко));
Ø «Різьбяр власного духу» (Іван Дзюба);
Ø «Інтерв’ю над могилою друга» (Айрікян Паруйр);
Ø «У свічаді пам’яті. Поетове ”самособоюнаповнення”»  

(Михайлина Коцюбинська);
Ø «Василь Стус — летюча зірка української літератури», «Поет  

про поета», «За краєм» (Євген Сверстюк);
Ø «З інтерв’ю 8 і 9 вересня 1985 року» (Надія Світлична);
Ø «Василь Стус у моїх щоденниках» (Лесь Танюк);
Ø «На 50-річний ювілей Василя Стуса» (В’ячеслав Чорновіл);
Ø «Так треба» (Микола Самійленко);
Ø «Василь Стус: останні дні» (Левко Лук’яненко);
Ø «З інтерв’ю 21 грудня 1990 року» (Валентина Попелюх);
Ø «Світло людей» (Василь Овсієнко);
Ø «…Напевне, ти таки не тут. Таки не тут» (Станіслав Чернілевський);
Ø «Свіча в свічаді» (Микола Горбаль);
Ø тощо.

Про часи неволі пишуть 20 політв’язнів, які перебували у місцях по-
збавлення волі разом із Василем Стусом.

Далі — власне обговорення презентованого видання. Представники ви-
давництва (директор Віра Соловйова та редактор Тетяна Бондаренко) роз-
повіли про редакторську роботу над виданням. Тетяна Бондаренко, зокре-
ма, говорить: «Мої побоювання як редактора були виправдані, обсяг дуже 
великий. Крім того, третина авторів спогадів відійшла у вічність. Я перейма-
лася тим, що буду робити, якщо в мене виникнуть якісь запитання. Кому  
я буду їх ставити?». Тетяна назвала це видання «енциклопедією XX століття».

Згадуючи Василя Стуса, доповідачі висловлювали справедливе обурення. 
Його викликали болючі питання, зокрема тяжкі часи перебування Василя Стуса 
у в’язниці, тема його перепоховання, посмертне зарахування до Спілки радян-
ських письменників та присвоєння йому звання «Героя України». Євген Свер-
стюк про ці дії висловився так: «Більш підступного знущання не могло бути».
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Спогадами про суд над Василем Стусом, а також про тюремні будні поді-
лилися товариші, разом із якими він перебував в ув’язненні: Василь Овсієнко, 
український громадський діяч, публіцист, історик дисидентського руху, спів-
робітник Харківської правозахисної групи, лауреат премії імені Василя Стуса; 
Микола Горбаль, український поет, політик, громадський діяч; Олесь Сергієн-
ко, громадський і політичний діяч. Зокрема Василь Овсієнко показав присут-
нім спецодяг (власний із зазначеним прізвищем) для в’язнів, ключі від камер,  
у тому числі від карцеру, де загинув Василь Стус. «Ця книжка — це спокутуван-
ня гріха перед тими, хто не повернувся з тюрми», — говорить Василь Овсієнко. 
Микола Горбаль згадав спільне перебування разом із Василем Стусом у в’язниці 
в Кучино (Пермська обл., Росія): «Це страшна тюрма, де сиділи ”особливо  
небезпечні” [іронічно] — державні злочинці, їх було 24 людини… Двох ”осо-
бливо небезпечних” не можна було перевозити в одному літаку, за інструкцією. 
Мене везли п’ять конвоїрів». Олесь Сергієнко розповідає про суд над Василем 
Стусом, який відбувався за закритими дверима всупереч закону.

Доля політв’язнів невимовно тяжка і, на жаль, торкалася всіх членів їх ро-
дин, а особливо дружин. Ушановуючи тендітних фізично, але сильних духом 
жінок, співачка Олена Голуб виконала під акомпанемент гітари пісні на слова 
Василя Стуса «Тільки тобою», «Два вогні горять», «Земле втрачена, явися».

Історію створення фільму «Просвітлої дороги свічка чорна», присвяче-
ного життєвому і творчому шляху Василя Стуса, розповів автор кіносцена-
рію, поет, кіносценарист, зараз — режисер і редактор на ТРК «Студія 1+1» 
Станіслав Чернілевський.

Він розказав присутнім про інтерв’ю, яке свого часу взяв у матері Васи-
ля Стуса Олени Яківни (це було його перше інтерв’ю, жінка довго не йшла 
на контакт, але потім, відчувши споріднену душу, все ж таки розповіла про 
наболіле).

Фотосвідчення місць перебування Василя Стуса та зображення 
пам’ятних знаків шістдесятникам оприлюднив журналіст, мандрівник Ми-
кола Хрієнко. Цікавою була його розповідь про період заслання на Колимі, 
де Василя Стуса, як інших, примушували ціною власного здоров’я добувати 
в шахтах золото (у презентованому виданні це публікація «Там, де добував 
золото Василь Стус»).

На вшанування пам’яті видатного шістдесятника майже всі доповідачі 
декламували його поезії. Щодо цього Ольга Кочерга, український науковець, 
перекладач, кандидат фізико-математичних наук із гумором зауважила: 
«Найбільше сховище віршів Василя Стуса — у голові Василя Овсієнка».

На закінчення заходу Ольга Кочерга підбила підсумки, назвавши видан-
ня «Василь Стус: Поет і Громадянин» «книжкою про добу і про систему, яка 
творила з народу населення, і про ті постаті, які не дозволили цього зроби-
ти». А Іван Калиниченко, старший науковий співробітник Інституту колоїд-
ної хімії та хімії води АН УРСР, закликав присутніх сприяти тому, щоб «про 
Стуса більше знали і наші діти, і за кордоном».

Під час цього поетичного свята було висловлено багато думок, мірку-
вань щодо особистості Василя Стуса. «Добрий, чуйний, делікатний з това-
ришами по камері та жорсткий із тюремними наглядачами» (Є. Сверстюк). 
«Був світлим і високим, я був зачарований ним» (М. Горбаль). «Мовчазний. 
Гострий, як ніж. Багато читав» (М. Хрієнко).

Яким насправді був Василь Стус, ви, шановні читачі, дізнаєтесь самі! Чи-
тайте спогади очевидців: більш правдивих свідчень годі й шукати!

Світлана Бабич,
літературний редактор журналу
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Нові документи

Указ Президента України «Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами  
Голодомору 1932–1933 років в Україні» від 19 серпня 2013 р. № 430/2013

Див. додаток 2Див. 
додаток 1

Президент України Віктор Янукович для вшанування пам’яті жертв 
го лодоморів в Україні, забезпечення належної організації та проведення у 
2013 році заходів у зв’язку з 80-ми роковинами Голодомору 1932–1933 років 
в Україні наказав уряду створити організаційний комітет. Уряду доруче-
но розробити та затвердити в місячний строк план заходів до 80-ї річниці 
Голодомору. План передбачає проведення 23 листопада жалобних заходів  
у Києві та інших населених пунктах України, організацію в населених пунктах 
України тематичних виставок архівних документів, фотоматеріалів, творів 
мистецтва та літератури, проведення в навчальних закладах, військових 
частинах, закладах культури заходів, присвячених ушануванню пам’яті жертв 
голодоморів в Україні.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення  
про Міжвідомчу комісію з питань сприяння розвитку вітчизняного книговидан-
ня та книгорозповсюдження» від 07 серпня 2013 р. № 524

Див. додаток 2Див. 
додаток 2

Згідно з Положенням, Міжвідомча комісія з питань сприяння розвитку 
вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження є тимчасовим дорад-
чим органом при Уряді. Основними її завданнями є вироблення рекомендацій 
та пропозицій щодо створення сприятливих умов для розвитку видавничої 
сфери. Комісія аналізуватиме стан справ та причини виникнення проблем у 
процесі реалізації державної політики в цій галузі, братиме участь у розроблен-
ні проектів профільних нормативно-правових актів та подаватиме на основі 
здійсненої роботи рекомендації та пропозиції Кабінету Міністрів України.

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження переліку підруч-
ників та навчальних посібників, навчальної літератури серії ”Шкільна бібліо-
тека”, що видаватимуться за державним замовленням 2013 року» від 03 липня 
2013 р. № 883

Див. додаток 2Див. 
додаток 3

Наказом затверджено: перелік підручників та навчальних посібників 
для учнів професійно-технічних навчальних закладів, що видаватимуться 
за державним замовленням 2013 року; перелік навчальної літератури се-
рії «Шкільна бібліотека», що видаватиметься за державним замовленням  
2013 року; перелік підручників для учнів 2-го класу загальноосвітніх  
навчальних закладів, що видаватимуться за державним замовленням  
2013 року.
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Укладач
Лідія Поперечна,

головний редактор журналу

Лист Міністерства освіти і науки України  «Про підготовку та проведення пер-
шого уроку, присвяченого 200-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка»  
від 27 серпня 2013 р. № 1/9-581

Див. додаток 2Див. 
додатки 4–5

У 2014 році Україна і світова спільнота відзначатимуть 200-річчя від 
дня народження видатного сина українського народу Тараса Григорови-
ча Шевченка. До зазначеного листа додаються Методичні матеріали щодо 
проведення першого уроку, присвяченого 200-річчю від дня народження  
Т.Г. Шевченка, розроблені департаментом освіти і науки Черкаської обласної 
державної адміністрації та рекомендовані Міністерством, які стануть у при-
годі й під час інших заходів, присвячених ювілею Кобзаря.

Лист Міністерства освіти і науки України «Про переліки навчальної літератури, 
рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання загаль-
ноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році» від 23 серпня 
2013 р. № 1/9-573

Див. додаток 2Див. 
додатки 6–11

З метою упорядкування виданої у 2013 році навчальної літератури 
та програм, що рекомендуються для використання в навчально-виховному 
процесі у загальноосвітніх навчальних закладах Міністерство освіти і науки 
надсилає:
Ø Перелік навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і 

науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 
2013/2014 навчальному році;

Ø Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних 
посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для 
використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних за-
кладів з навчанням українською мовою у 2013/2014 навчальному році;

Ø Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних по-
сібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для ви-
користання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних 
закладах  з навчанням  українською мовою у 2013/2014 навчальному році;

Ø Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних 
посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для 
використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання 
дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2013/2014 
навчальному році;

Ø Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних 
посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для 
використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням 
мовами національних меншин у 2013/2014 навчальному році.

Book 9-2013.indb   11 05.09.2013   16:55:08



БіБліотечна роБота
реформування БіБліотеки

ШБІЦ № 9/201312

Тетяна РОСКІНА,
директор науково-педагогічної 
бібліотеки м. Миколаєва,  
голова Миколаївської обласної  
бібліотечної асоціації, 
відмінник освіти Укарїни

У попередньому номері ми розпочали обговорення питання створення всеукраїнської 
асоціації шкільних бібліотекарів. Своє позитивне ставлення до такого об’єднання 
висловили шкільні й дитячі бібліотекарі Миколаївщини та Херсонщини. Сьогодні 
надаємо слово нашому постійному автору, людині, яка знає про життя шкільних 
бібліотек не з чужих слів.

Аналізувати, порівнювати, діяти!

Коли займаєшся улюбленою справою багато років і, здава-
лося б, немало зробив у різних напрямах, зокрема для вдоско-
налення діяльності шкільних бібліотек (про що ми з колегами 
неодноразово писали у фахових виданнях), прагнеш до більш 
значимих результатів.

Наразі своїм досягненням вважаємо те, що 65 % шкільних  
бібліотек м. Миколаєва вже комп’ютеризовані й широко викори-
стовують ІКТ у своїй роботі. Ще можемо пишатися тим, що завдя-
ки співпраці Науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва з місь-
ким управлінням освіти і науки, науково-методичним центром, 
керівниками навчальних закладів, спонсорами, благодійними 

фондами та видавцями бібліо-
теки деяких шкіл стабільно та 
якісно поповнюють свої фонди 
новими книжками та періодич-
ними виданнями.

У той же час ми розуміє-
мо, що умови нашої співпраці 
з представниками цих установ 
досить суб’єктивні. Добре, що 
сьогодні ми працюємо з людьми, 
які усвідомлюють роль шкіль-
них бібліотек у навчально- 
виховному процесі, розуміють 
їх проблеми й намагаються 
всіляко допомагати. А якщо за-
втра на їх місце прийдуть інші, 
яким до бібліотек не буде нія-Українська делегація біля будинку штаб-квартири CILIP
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кого діла? Запитання риторичне. Упевнені, що відповіді на нього 
не знають у жодній області нашої держави. Та й не можуть зна-
ти, адже більшість дій із боку органів державної влади, які пови-
нні опікуватися у т. ч. й шкільними бібліотеками, можна охарак-
теризувати як непродумані, безсистемні, такі, що іноді взагалі  
не мають сенсу. За таких умов завжди цікавим є досвід аналогіч-
ної роботи в інших країнах.

У серпні цього року випала чудова нагода ознайомитися 
з роботою бібліотек Великої Британії в рамках Міжнародної  
науково-освітньої професійної програми «Професіоналізм  
і партнерство — 2013». Цю програму організувала Українська 
бібліотечна асоціація разом із британським Королівським ін-
ститутом бібліотечних та інформаційних спеціалістів, запро-
сивши до участі представників національних, обласних універ-
сальних, публічних, університетських і спеціальних бібліотек, 
а також навчальних закладів, які готують бібліотекарів та пра-
цівників інформаційно-видавничої сфери.

Ми відвідали Націо-
нальну британську бі-
бліотеку, Національну 
бібліотеку мистецтва, 
Брайтонську публічну бі-
бліотеку, штаб-квартиру 
CILIP, бібліотеку Кемб-
риджського універси-
тету, архіви, культурні  
та інформаційні центри 

Великої Британії, про що ви зможете почитати в блозі «Творчість  
та інновації в українських бібліотеках».

Відвідування шкільних бібліотек науково-освітньою програ-
мою не передбачалося. Утім мені вдалося поспілкуватися з ди-
ректором Королівського інституту бібліотечних та інформацій-
них спеціалістів Саймоном Едвардсом. Мене приємно здивував 
його вислів про те, що CILIP приділяє шкільним бібліотекам осо-
бливу увагу. На моє запитання «У чому ж полягає особлива увага  
й чому саме зараз вони стали звертати увагу на шкільні бібліоте-
ки?» Саймон Едвардс відповів так: «Основне завдання шкільного 
бібліотекаря — робити неоціненний вклад у навчання учнів. Однак 
не всі директори розуміють і гідно розцінюють таку роль шкіль-
ної бібліотеки. Тож досить часто шкільний бібліотекар — одинак  
у колі вчителів, який мусить доводити, що від нього багато зале-
жить. Хоча, на мою думку, ніякого доведення цей факт не потребує. 
От, приміром: великі бібліотеки створюють об’ємні бази даних,  
а пра цювати з ними не можуть ні студенти, ні вчителі, ні науковці.  
У чому проблема? У низькій інформаційній культурі та відсут-
ності відповідних навичок у користувачів. Ми ж упевнені, що на-
вчати інформаційній культурі мають саме шкільні бібліотекарі 
(якщо вони знають, як це робити). Або такий приклад: сього- 
дні британські бібліотечні фахівці сходяться на думці, що просто  
 

1 За матеріалами блогу «Творчість та інновації в українських бібліотеках» (http://libinnovate.
wordpress.com).

Королівський інститут бібліотечних та інформаційних 
спеціалістів (Chartered Institute of Library and Information 
Professionals, CILIP) — провідна професійна асоціація для 
бібліотекарів, фахівців у галузі інформації та менеджменту 
знань у Великій Британії. Створений у 2002 році в результаті 
злиття Бібліотечної асоціації та Інституту інформаційних учених. 
Свою роль, мету та завдань CILIP визначає так: справедливе та 
економічно процвітаюче суспільство спирається на грамотність, 
доступ до інформації та передачу знань1
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знайти потрібну інформацію 
через Google недостатньо. 
Саме тому всі наші бібліо- 
теки працюють над тим, аби 
навчити користувачів шукати 
 інформацію за всіма можливи-
ми напрямами та джерелами. 
Займаються цим і шкільні бі-
бліотеки. Тож ми звертаємо осо-
бливу увагу на те, щоб шкіль-
ні бібліотеки були оснащені 
сучасною комп’ютерною тех-
нікою, а бібліотекарі навчені 
користуватися цією технікою 
та шукати необхідну інформа-
цію. Ми любимо шкільних бі-
бліотекарів, розуміємо, що їм 

непросто працювати. Аби підтримати шкільні бібліотеки, CILIP 
активно співпрацює з представниками органів влади різних рівнів,  
а в окремих питаннях навіть із парламентаріями. Така співпраця 
дозволяє нам вносити на розгляд необхідні законодавчі ініціати-
ви, сприяє отриманню належного фінансування на поповнення 
бібліотечних фондів, оснащення шкільних бібліотек сучасною 
технікою, реалізацію цікавих навчально-інформаційних проек- 
тів. На підтримку шкільних бібліотек ми проводимо акцію ”Гуч-
но  про шкільну бібліотеку”, під час якої на різних  рівнях, перед 
різними аудиторіями обговорює мо досягнення й про блемні пи-
тання шкільних бібліотек, намагаємося зна хо дити вихід із кожної 
конкретної ситуації. Крім того, один раз на рік ми нагороджуємо 
бібліотекарів за гарну роботу в шкільній бібліотеці».

Розповідь Саймона Едвардса ще раз підтвердила мою дум-
ку, що в кожній країні життя шкільних бібліотек має свої плюси 
й мінуси. Є між нашими та їхніми бібліотеками щось схоже та 
відмінне. Відрізняє нас і те, що британські шкільні бібліотека-
рі є членами CILIP — професійної асоціації для бібліотекарів, 
фахівців у галузі інформації та менеджменту знань. Шановні 
колеги, як ви гадаєте: чи не настав час і нам навчитися відсто-
ювати свої професійні інтереси, об’єднавшись у всеукраїнську 
асоціацію шкільних бібліотек?

Під час дискусії з британськими колегами
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Юлія ОСАДЧА,
провідний методист науково-методичного відділу
Національної бібліотеки України для дітей

Наближається час оформлення передплати періодичних видань. І резонно постає 
питання: як із-поміж багатьох десятків періодичних видань для дітей обрати ті, що 
слугуватимуть не бібліотечному інтер’єру (прикрашатимуть полички), а запитам та 
інтересам читачів вашої бібліотеки. Запропонований огляд сучасних українських 
періодичних видань для дітей допоможе бібліотекарям визначити гідних «претендентів» 
на передплату.

Навчати розважаючи 

Сучасна дитяча періодика, незважаючи на серйозну конку-
ренцію з боку нових інформаційних технологій, і досі посідає 
одне з провідних місць у житті дитини. І не дивно, адже саме 
періодика для дітей та підлітків покликана популяризувати 
знання, сприяти вихованню особистості та її загальнолюд-
ських почуттів, розважати дітей, а також бути порадником та 
помічником для дорослих у навчанні, вихованні та організації 
дитячого дозвілля.

Сьогодні в українській пресі понад 90 назв газет та журна-
лів для дітей. Залежно від вікових категорій їх розподіляють на 
чотири групи: газети та журнали для старшого дошкільного віку 
(4–6 років), молодшого шкільного віку (7–10 років), середнього 
шкільного віку (11–14 років), старшого шкільного віку (15–17 ро-
ків). Цей огляд сучасних українських періодичних видань для ді-
тей має на меті ознайомити юних і дорослих читачів із журналами 
пізнавального характеру для школярів.

Через гру до нових знань

Що вирізняє з-поміж інших журнали для дітей старшого до-
шкільного та молодшого шкільного віку? Безумовно, їх пізнавально- 
розважальний характер, оскільки з навколишнім світом діти озна-
йомлюються граючись. Змістовністю, оригінальністю в поданні 
інформації, яскравим привабливим оформленням вирізняються 
«Пізнайко», «Вулик», «Стежка», «Джміль», «Котя» та ін.
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Один із найбільш популярних журналів для дошкільників 
та дітей молодшого шкільного віку — «Пізнайко»1 — видається 
українською, англійською («Posnayko») та російською («Познай-
ка») мовами для дітей дошкільного («Пізнайко від 2 до 5») та 
молодшого шкільного віку («Пізнайко від 6»). Різноманітний за 
тематикою матеріал пропонують рубрики журналу: «Читалка» 
(прозові казки та оповідання сучасних авторів і класиків), «Світ 
за очі» (цікаві пізнавальні факти про різні країни), «Цікавинки» 
(фоторозворот про незвичайних представників тваринного сві-
ту), «Майстерня» (оригінальні та прості саморобки за темою но-
мера). Для вивчення дітьми англійської мови журнал пропонує  
в додатках відео- та аудіоуроки.

Кожний номер дитячого пізнавального журналу «Котя»2 —  
це маленька енциклопедія з визначеної теми («Зимові види спор-
ту», «Замки та фортеці», «Таємниці Стародавнього Єгипту», «Іс-
торія виникнення побутової техніки», «Світ комах», «Загадки 
Японії», «Міфи та історія Стародавньої Греції» тощо). Гортаючи 

сторінки журналу, дитина із захопленням дослідника читає, грає, 
відгадує, а в результаті — легко й надовго запам’ятовує матеріал.

Подібним за ігровим характером є пізнавальний журнал для 
веселих і допитливих «Стежка»3, який пропонує читачам (дітям 
5–10-ти років, а також мамам і татам, бабусям і дідусям, які лю-
блять іноді побути дітьми) ознайомлення з новою темою в ігро-
вій формі. Головним героєм кожного нового випуску є відомий 
казковий або мультиплікаційний герой, а поряд із завданнями  
на розвиток розумових здібностей наведено цікаві відомості про 
навколишній світ.

Принципу «навчати за допомогою гри» дотримується й на-
вчально-ігровий журнал «Вулик»4. Це одне з небагатьох періодич-
них видань для дітей, яке створюють фахівці-педагоги. Головний 
герой «Вулика» — Бджілка, прототипом якої є фізично та емо-
ційно активна дитина, яка прагне до пізнання. Рубрики журналу 
(«Школа Гідності», «Криниця легенд», «Галерея іграшок», «Лабо-
раторія відкриттів», «Конкурси та призові завдання від ”Вулика”»,  

1 Журнал «Пізнайко» видається з 1996 року. Представлений на сайті: http://posnayko.com.ua/.
2 Журнал «Котя» видається з 2003 року. Представлений на сайті: http://kotya.com.ua/.
3 Журнал «Стежка» видається з 1997 року. Представлений на сайті: http://stezhka.com.ua/.
4 Журнал «Вулик» видається з 2002 року.

Журнал «Пізнайко»

Журнал «Котя»

Журнал «Стежка»

Журнал «Вулик»

Журнали для молодших школярів

Book 9-2013.indb   16 05.09.2013   16:55:14



Бібліотечна робота Бібліотечні фонди

ШБІЦ № 9/2013 17

«Лісові цікавинки», «Мовленнєві розваги» та ін.) розкривають пе-
ред дітьми світ фантазій, спонукають до винахідливості, роз-
важають.

Для дошкільників та учнів молодших класів видається ще 
один цікавий журнал «Джміль»5. Його герой Джмелик знайомить 
малюків зі світом літератури, музики та мистецтва за допомогою 
пізнавального й розважального матеріалу (рубрики: «Літератур-
на студія», «Художня студія», «Кіностудія», «Мала сцена», «Верні-
саж», «Майстерня», «Студія декоративного мистецтва»), а також 
допомагає розвивати увагу та кмітливість («Клуб кмітливих»), 
пропонує різноманітні ігри й конкурси («Ігротека»), розповідає 
про цікаві наукові факти («Клуб допитливих»), дає корисні пора-
ди («Служба безпеки», «Психологічна вітальня»).

Пізнаємо світ глибше

Хто з учнів не мріяв перетворити нелегку шкільну науку  
на захопливу гру? Уже майже двадцять років успішно допомагає 
учням у цьому видання «ВДГ: вигадуй, думай, грай!»6 («Велика 
дитяча газета»). Кожна рубрика подає пізнавальну інформацію  

для дитини в легкій розважальній формі («Рекорди України», 
«Клуб питайликів», «Фокус-покус», «Сторінка від журналу ”При-
годи”»). «ВДГ: вигадуй, думай, грай!» має свою особливу «фішку»: 
у кож ному номері читачі знайдуть величезну гру, яка розвиває ло-
гічне мислення та увагу.

Головною особливістю науково-популярного природничо-
го журналу «Колосок»7 є інтегрований підхід у поданні природо-
знавчих знань, їх розвивальний характер, широке використання 
оригінальних засобів популяризації наукових відомостей із орі-
єнтацією на читацьку аудиторію підліткового віку. Матеріали  
 
 
5 Журнал «Джміль» видається з 1997 року.
6 Журнал «Вигадуй, думай, грай!» видається з 1994 року. Представлений на сайті:  

https://www.facebook.com/ZurnalVigadujDumajGraj?ref=stream&filter=3.
7 Журнал «Колосок» видається з 2006 року. Представлений на сайті: http://kolosok.lviv.ua/

vseukrajinskyj-pryrodnychyj-naukovo-populyarnyj-zhurnal/.

Журнал «Джміль»

Журнал «ВДГ: 
вигадуй, думай, 

грай!»

Журнал «Колосок»

Журнали для підлітків

Book 9-2013.indb   17 05.09.2013   16:55:15



Бібліотечна робота Бібліотечні фонди

ШБІЦ № 9/201318

журналу присвячені різноманітним явищам живої природи, но-
вим відкриттям у науці й техніці, науковим загадкам і цікавим  
дослідженням у різних галузях знань. Про це свідчать назви ру-
брик журналу: «Наука і техніка», «Жива природа», «Планета 
Земля», «Логіка і кмітливість», «Про все на світі», «Seedy’s Club» 
(на допомогу у вивченні англійської мови).  З 2007 року журнал 
видає серію науково-популярної природознавчої літератури  
для дітей «Бібліотека ”Колоска”».

Цікавим змістовним наповненням відзначаються журнали 
«Юний натураліст» та «Юний технік України». Науково-популяр-
ний журнал «Юний натураліст»8 є додатком до всеукраїнського 
науково-популярного та літературно-художнього молодіжного 
журналу «Наука–Фантастика». Статті та завдання «Юного натура-
ліста» не лише допомагають дітям краще засвоювати природничі 
науки, але й сприяють глибшому пізнанню природи, практично-
му спілкуванню з нею. Основні рубрики журналу: «ЮННАТ: лови 
мить літа», «За народним календарем», «Уроки природознавства», 
«Сад на підвіконні», «Звітують ЕКО-НАТУРцентри», «Наші дослі-
дження», «ZOOцікавинкиPARK» тощо. 

Підтримувати інтелектуальний розвиток дітей та їх інте-
рес до технічної творчості, формувати в них необхідні для цього 
вміння й навички має на меті науково-популярний журнал «Юний 
технік України»9. Кожен номер журналу містить інформацію про 
цікаві винаходи в історії людства, актуальні новини науки й техні-
ки, креслення та схеми для конструювання авіа- та судномоделей, 
різноманітних корисних пристроїв, головоломки для всієї роди-
ни, конкурси. Найцікавішими рубриками журналу є «Досьє еру-
дита», «Новини науки і техніки», «За і Проти», «Таємниці зоряних 
світів», «Юні техніки України», «ГРІМ» («Граємо»).

Тяжіємо до науки 

Журнал «Світ фізики»10 висвітлює як відомі, так і маловідомі 
фізичні явища, розповідає про здобутки українських фізиків, їх-
ній внесок у вітчизняну та світову науку, ознайомлює з цікавими 
фактами життя цих учених, представляє актуальні аспекти ви-
кладання фізики в школі, задачі обласних, національних олімпі-
ад та турнірів юних фізиків. Усе це читачі знайдуть у рубриках: 
«Нові та маловідомі явища фізики», «Фізики світу», «Олімпіади, 
турніри…», «Реальність і фантастика». Також у журналі публіку-
ється інформація про проведення всеукраїнських та міжнародних 
фізичних турнірів, фестивалів, конференцій.

Вас більше цікавлять питання історичного та культурного 
розвитку різних країн? Тоді вам знадобиться науково-популярний  
 
 

8 Журнал «Юний натураліст» видається з 1996 року.
9 Журнал «Юний технік України» видається з 2002 року.
10 Журнал «Світ фізики» видається з 1996 року. Представлений на сайті: http://lnu.edu.ua/

publish/phworld/.

Журнал «Юний 
натураліст»

Журнал «Юний 
технік України»

Журнал  
«Світ фізики»
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«Чумацький шлях»
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журнал «Чумацький шлях»11 (видається з 1998 року). Серед його 
рубрик: «Минуле і сьогодення», «Історія», «Християнські святині», 
«Моя колекція», «Культура. Побут. Традиції», «Наш родовід», «Укра-
їна очима іноземців», «Світ очима українців». Видання адресоване 
широкому колу читачів: учням старших класів, студентам, педа-
гогам, бібліотекарям і всім, хто цікавиться історією, культурою, 
звичаями українців та інших народів світу.

Серед періодичних видань для учнів старшого шкільного 
віку особливе місце посідає науково-популярний журнал «Країна 
знань»12. У цьому виданні про різні галузі науки, техніки, культури 
доступно й цікаво розповідають провідні українські вчені. Розмі-
щені в журналі матеріали охоплюють усі навчальні предмети (ру-
брики «Прозоро про математику», «Кібернетика», «Фізика», «Хі-
мія», «Географія», «Світова культура», «Біологія»), спонукають до 
глибшого їх вивчення (рубрики «Це цікаво», «Задачі з зірочкою»), 
ознайомлюють із історією науки та видатними вченими (рубрики 
«Особистість у науці», «Життя видатних людей»).

Як бачимо, сучасні українські пізнавальні періодичні видання 
для дітей та підлітків здебільшого відзначаються оригінальними 
формами подання інформації, якісним смисловим наповненням, 
цікавим та яскравим оформленням. Читання дитячих журналів 
виховує талановитого читача, а не лише споживача інформації, 
вчить творчо працювати з інформацією, розкривати власні здіб-
ності, формувати інтелект і пам’ять. Кількість та якість періодики 
для дітей у державі свідчить про її культурний розвиток, рівень 
цивілізованості, а також про перспективи розвитку країни.

11 Журнал «Чумацький шлях» видається з 1998 року. Представлений на сайті: http://www.
dimsadgorod.com/magazines/chumazki_shlyah.

12 Журнал «Країна знань» видається з 2001 року. Представлений на сайті: http://kraina-
znan.org.ua/.

Журнал  
«Країна знань»

Журнали для старших школярів
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Вікторія ВОЛОШИНА,
бібліотекар І категорії 
дитячої бібліотеки,
м. Армянськ, АР Крим

Читання належить до тих необхідних соціальних навичок, без яких неможливо існу-
вати в суспільстві. Хто розкаже про це дітям, хто допоможе їм усвідомити,  
яку величезну користь можна отримати від читання? Бібліотекарі! Аби ця розмова 
викликала зацікавлення та була зрозумілою дітям, використовуйте якомога більше 
всіляких розваг, ігор, турнірів.

Учень-читач, бібліотекар  
і трошки авантюризму

Сьогодні зростає роль бібліотеки як середовища для спілку-
вання дітей, у якому вони можуть сміливо реалізовувати свій ін-
терес до книжки, ділитися враженнями від прочитаного зі своїми 
однолітками й бути впевненими в тому, що їх начитаність не вва-
жатимуть дивиною.

Аби ознайомити дітей із безмежним світом книжок, ми за-
стосовуємо різноманітні традиційні (перевірені часом) і новітні 
методики залучення до читання. У цій роботі неоціненну допомо-
гу нашій бібліотеці надають школи та позашкільні установи міс-
та, краєзнавчий музей, дитяча музична школа, творчий колектив 
літературно-музичної вітальні «Ветеран». Уже багато років ми 
спільно організовуємо та проводимо різноманітні заходи в День 
знань, День слов’янської писемності та культури, під час Всеукра-
їнського тижня дитячого читання та конкурсу «Читач року».

Багато цікавих заходів із залучення дітей до читання та їх 
всебічного розвитку наша бібліотека проводить у рамках реалі-
зації республіканських цільових комплексних програм «Знати  
й розуміти один одного» і «Читання в колi сім’ї». А яке зацікав-
лення й творчу активність читачів-дітей щороку викликає ре-
спубліканський конкурс «Проба пера»! Готуючись до цих заходів, 
ми намагаємося приділяти величезну увагу не лише книжковому 
матеріалу, а й, у першу чергу, індивідуальній роботі з читачами- 
учасниками. Ми спілкуємося з ними, вчимо правильно форму-
лювати власні думки та бажання, не боятися їх висловлювати,  
обґрунтовувати та відстоювати.
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Літературне змагання «Книжковий боєць» 

Будь-який бібліотекар, організовуючи заходи, спрямовані  
на залучення до читання, прагне зробити їх привабливими, захо-
пливими, динамічними. А ще такими, під час яких діти із задово-
ленням розкриватимуть свої таланти, демонструватимуть набуті 
завдяки книжкам знання та власним прикладом заохочуватимуть 
своїх ровесників до читання. Найоптимальніший формат для по-
дібних заходів — різноманітні ігри, змагання, турніри. 

На початку навчального року є чудовий привід провести  
з учнями-читачами цікаві літературні змагання, адже під час літ-
ніх канікул вони прочитали багато книжок. Пропонуємо вам ор-
ганізувати літературне змагання «Книжковий боєць», на прове-
дення якого нас наштовхнула ідея букросингу1. Тільки в нашому 
змаганні («битві») учасники не «відпускають» улюблену книжку, 
а «б’ються» за неї. Метою такого змагання є популяризація літе-
ратури, залучення дітей до читання, формування культури спіл-
кування, пошук захопливих книжок.

Відеопрезентацію проекту «Bookfighter — Книжный боец»  
наведено на компакт-диску

Отже, ви вирішили, що організуєте таку «битву» у своїй бі-
бліотеці. Для початку потрібно визначити гасло «битви» — слово 
або короткий вислів, у якому виражена провідна ідея змагання  
і яке (який) визначає поведінку та устремління його учасників. 
Ми, приміром, обрали всім відомий вислів «Читайте з нами, чи-
тайте, як ми, читайте краще за нас!».

Наступним кроком має стати підготовка й розміщення ре-
кламного оголошення. Текст рекламного оголошення може бути 

таким: «Шановні друзі! Запрошуємо вас взяти 
участь у змаганні, яке називається ”Книжко-
вий боєць”. Заявки приймаються в приміщенні 
бібліотеки (або у фойє школи тощо)». Можна 
привернути увагу читачів і таким текстом: «До-
рогий друже! Якщо ти прочитав цікаву книж-
ку і вона вразила тебе, змінила твій погляд  
на життя й стала твоєю найулюбленішою,  
то поділися нею з ближніми. Розкажи про своє 
відкриття! Піди на авантюру і влаштуй ”бій”, 
”бій” справжнього книголюба. Заходь до нас!  
Ми чекаємо на тебе, ”боєць”!».

Сповістивши всіх про змагання, можна  
братися за визначення учасників. Для цього 
потрібно організувати «Совину пошту». У бі-
бліотеці або в класі, де проходитиме змаган-
ня, потрібно встановити поштову скриньку, 
зроблену зі звичайної паперової коробки 
або щільного картону (можна використати 
й учнівський портфель). На скринці/портфе-
лі обов’язково розмістіть зображення сови 

1 Букросинг — хобі та громадський рух, що діє за принципом соціальних мереж. Людина, 
прочитавши книжку, залишає («відпускає») її в громадському місті (парк, кафе, потяг, 
станція метро), аби інша пересічна людина могла знайти цю книжку, прочитати її та за-
лишити для наступних читачів.

Див. додаток 1

Готуємось  
до «битви»

Поштова скринька
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— символу мудрості та знань, а також емблему самої «битви» 
(книжка в бійцівських рукавичках). Усі бажаючі взяти участь у 
змаганні залишать у поштовій скрині свої заявки, зазначивши  

в них прізвище, ім’я, клас, назву тієї книжки, 
за яку готові «битися».

На основі цих заявок ви зможете легко 
обрати тему «битви». Вона може бути при-
свячена як одній, так і декільком книжкам 
різних жанрів (класика, сучасність, дете-
ктиви, фентезі, любов, пригоди, подорожі  
та ін.).

Наступний крок дуже копіткий. Залу-
чіть до цієї роботи бібліотечний актив або 
учнів, які мають на те бажання, і спільними 
зусиллями ви зможете:

Ø розробити сценарій;
Ø дібрати цікаві запитання за кожною книжкою або  

темою «битви»;
Ø знайти фрагменти музичних творів, які знадобляться 

для супроводу заходу;
Ø оформити книжкову виставку;
Ø запросити членів журі;
Ø визначити систему оцінювання відповідей учасників 

(5- або 12-бальна);
Ø перетворити частину приміщення бібліотеки або класу 

на невеликий «ринг» (для «рингу» вам знадобляться 4 
конуси (можна зробити зі щільного картону, обклеїти 
кольоровим папером або просто прикрасити), стрічки 
(широкий скотч або товстий канат), обтягнуті довко-
ла 4-х конусів, та 2 трибуни, за якими в середині «рин-
гу» розміщуватимуться учасники «битви»).

І не забудьте про відзнаку для пере-
можця! Ми зробили таку відзнаку у ви-
гляді пояса, схожого на чемпіонський пояс 
боксерів. Його основа — звичайний кар-
тон, обтягнутий будь-яким оздоблюваль-
ним матеріалом (1), можна вико ристати 
металізований кольоровий картон.  
У середині кола розміщується емблема 
«битви» (2), а по обидва боки від неї — зо-
браження сови (3). Саме цей символ гово-
рить про те, що перед нами переможець 
— «Книжковий боєць». Чим більше таких 

символів на поясі, тим більше перемог у гравця (одночасно два 
символи розміщено на поясі — дворазовий чемпіон, три — три-
разовий і т. д.).

Перед початком «битви» ведучий обов’язково повинен роз-
повісти учасникам і вболівальникам про те, що стало приводом 
для організації цього заходу; ознайомити з метою та умовами 
«битви»; представити учасників (вік, клас, хобі) і членів журі;  
привітати вболівальників.

Розпочинаємо 
«битву»

Макет рингу

Креслення поясу для переможця «битви»
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Можна розпочинати! «Битва» між учасниками проходить  
у кілька раундів, після завершення кожного з яких бажано робити 
музичну паузу:

 1-й раунд — вітання суперників (3 хв.);
 2-й раунд — творчий підхід до пропаганди або рекла-

ми улюбленої книжки (до 5-ти хв.); учасники можуть 
бути одягнені в костюми героїв з улюбленої книжки 
або відповідно до означеної теми);

 3-й раунд — «Битва» (відповіді учасників на запитан-
ня ведучого).

Про 3-й раунд — більш детально. Для вибору запитань вико-
ристовують звичайні фішки з гри в лото або замінюють їх кулька-
ми для гри в пінг-понг із наклеєними на них номерами. Ведучий 
ставить кожному з учасників запитання щодо обраної ним книж-
ки (теми). Аби відповісти на запитання, «бійці» мають по 30 сек.  
Журі, вислухавши відповіді, визначає якість і кількість знань  
із обраної літератури (теми). При цьому, якщо учасник не може 
відповісти одразу, він має право на додаткові 20 сек. Але у випад-
ку затримки з відповіддю після додаткового часу лунає удар гонга 
(або сигнал свистка) і ведучий оголошує учаснику:

 «нокаут» — «боєць» не відповів на запитання (– 1 бал);
 «нокдаун» — «боєць» відповів, але неправильно (0 ба-

лів) або неповно (– 0,5 балів);
 «аут» — немає відповідей на всі запитання, вихід  

із «битви».
Якщо «бійці» у ході змагань набирають однакову кількість 

балів або виникають спірні питання, журі може оголосити додат-
ковий 4-й раунд — «Експрес-лото» (запитання від журі). І пере-
можця обов’язково визначать!

Здавалося б, у час комп’ютерних та мультимедійних техноло-
гій дуже важко зацікавити дітей читанням. Важко, але можливо. 
Як бачимо, одним із варіантів вирішення цієї проблеми можуть 
бути яскраві, динамічні, видовищні ігрові форми популяризації 
літератури. До речі, представлений вам захід можна використову-
вати не лише як гру в бібліотеці, а й як підсумковий (або відкри-
тий) урок для оцінювання знань учнів за шкільною програмою  
на уроках літератури, історії, мистецтва і т. д.
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Існує велика онлайн-спільнота бібліотекарів, які регулярно користуються соціальними 
медіа для спілкування. А ви належите до їх числа? Якщо ні, то пропонуємо вам при-
єднуватися.

Бібліотека в меді@просторі

Швидкий розвиток інтернет-технологій змінює бібліотечну 
професію та бібліотеки, історія яких налічує не одне тисячоліття. 
Бібліотека XXI століття має новий імідж і новий стиль діяльності, 
використовує нетрадиційні засоби інформаційних комунікацій. 
Змінюються й користувачі бібліотеки: сьогодні це люди ново-
го покоління. І бібліотека, застосовуючи просте та давно відоме 
правило встановлення доброзичливого контакту й побудови діа-
логу з читачами, повинна зростати разом із ними, розмовляти їх-
ньою мовою. Саме тому сьогодні розвиток бібліотеки все більше 
пов’язують із концепцією «Бібліотека Web 2.0», яка поряд із інши-
ми перевагами передбачає й нові методи та принципи взаємодії  
з читачем у цифрову епоху.

Бібліотека в епоху Web 2.0 руйнує бар’єри (фізичні, геогра-
фічні, часові, просторові), стає «всюдисущою» для користувачів 
і, що важливо, потрібною їм. Ідучи в ногу з часом, багато бібліо-
текарів послуговується у своїй практиці дієвими робочими ін-
струментами технології Web 2.0, користується RSS1, веде власні 
блоги, використовує соціальні мережі для того, щоб залишатися  
на зв’язку зі своїми користувачами.

Терміни «Бібліотека Web 2.0», «блог», «блогосфера», «со-
ціальні медіа» давно увійшли в лексикон бібліотекарів різних 
країн. Зараз ці поняття стають звичними для українських бі-
бліотекарів. Вести бібліотечний блог або використовувати со-
ціальні мережі — це не лише модно, але й дуже перспективно. 
Існує думка, що соціальні медіа — це найдинамічніше середо-
вище, яке є центром спілкування з користувачами. Воно сприяє 
 
 
1 RSS — зведення сайту, просте зібрання зведеної інформації — XML-формати, призначені 

для опису стрічок новин.
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налагодженню контактів між людьми, допомагає оперативно 
вирішувати питання, встановлювати нові контакти, долати 
географічну ізоляцію.

Основа соціальних 
медіа — спілкування, яке 
сприяє зміцненню імі-
джу бібліотеки та діалогу  
з користувачами. Для бі-
бліотеки соціальні медіа 
є економічним і водночас 

ефективним способом вивчення думок про бібліотечні послуги, 
формування позитивного іміджу, налагодження зв’язків із реаль-
ними та потенційними користувачами.

Зростання популярності соціальних медіа, масове перетво-
рення читачів на віддалених користувачів і глобальне відчужен-
ня аудиторії від книжки зумовили потребу бібліотекарів у пошуку 
нової моделі взаємодії з читачами. Сьогодні необхідно активно по-
зиціонувати бібліотеки, просуваючи їх послуги, читання та книж-
ки на різних соціальних медіамайданчиках. Якщо бібліотека хоче 
бути сучасною, орієнтованою на користувача, обов’язково повин-
на звертатися увага на соціальні медіа й роботу в них. При цьо-
му не важливо, яка у вас бібліотека: державна, обласна, районна, 
шкільна, сільська. У соціальних медіа всі рівні.

Блоги

Вільна інтернет-енциклопедія «Вікіпедія» виділяє такі різ-
новиди соціальних медіа, як блоги, соціальні мережі, спільноти  
зі створення сукупного контенту, геосоціальні сервіси та ін.

Блог може представ-
ляти персону або бібліо-
теку, відділ бібліотеки 
або професійне бібліотеч-
не товариство та вміщу-
вати записи бібліотеч ної 
тематики. Форми подан- 
ня матеріалів різні: ко-
ротке повідомлення, за-

мітка, виступ, стаття, сценарій. Тут можна розмістити не лише 
текст або фотографію, але й електронну презентацію, брошуру, 
аудіозапис або відеоролик. Є можливість, приміром, вступати  
в діалог із читачами та колегами, обговорювати опубліковані ма-
теріали. Бібліотекарю, який веде блог, бажано відповідати чита-
чам і вести з ними віртуальний діалог.

Сьогодні існує безліч різновидів блогів, серед яких за осо-
бливостями змісту розрізняють мікроблоги — це блоги, записами  
в яких є короткі щоденні новини з життя користувачів. Їх відмінні 
особливості — лаконічність повідомлень, зручність і швидкість 
підготовки постів.

Соціальні медіа — це набір онлайнових технологій, які дозволяють 
користувачам оперативно й цілодобово спілкуватися між собою. 
Такий комунікативний процес може відбуватися в найрізноманітні-
ших формах: обмін власними думками, досвідом і знаннями; між-
особистісна взаємодія; налагодження контактів; обмін новинами, 
інформацією, відео, фото, музикою, рекомендаціями

Блог — це веб-сайт, який вміщує записи (пости), що регуляр-
но додаються та містять текст, зображення або мультимедіа. 
Для блогів характерні короткі записи тимчасової значимості, 
відсортовані у зворотному хронологічному порядку (останній 
запис зверху). Крім того, блоги надають можливість публікації 
відгуків (коментарів — «коментів») відвідувачами. Саме вони 
роблять блоги таким середовищем мережевого спілкування, 
яке має ряд переваг над електронною поштою, групами новин, 
веб-форумами та чатами
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Одним із найпопулярніших мікроблогів є «Твіттер» — 
безкоштовний інтернет-сервіс, де можна створити мікроблог 
протягом декількох хвилин. Завдяки простоті використання  
й швидкості виведення даних «Твіттер» останнім часом став 
одним із найбільш поширених способів публікації новин в ін-
тернеті. Тут можна сформувати список людей і компаній (бі-
бліотек, видавництв, ЗМІ, організацій), повідомлення яких вам 
цікаві з професійної точки зору. Сервіс дозволяє спілкуватися  
з людьми, що викликають у вас інтерес, у тому числі з читача-
ми, оперативно обмінюючись інформацією.

У «Твіттері» ведуть 
мікроблоги як бібліоте-
карі, так і бібліотеки. Тут 
повідомляють про запла-
новані заходи, публікують 
новини, подають поси-

лання, ведуть прямі репортажі про події.
У світі щодня (!) створюється 120 тис. нових блогів, і їх кіль-

кість уже перевищила 100 млн. Українська блогосфера щорічно 
зростає на 40 %. За даними «Яндекса», усього в Україні 700 тис. 
блогів, 120 тис. із яких є активними (рік тому було 75 тис.).

Бібліоблогосфера сьогодні налічує тисячі блогів, у т. ч. вітчиз-
няних. Серед популярних в Україні: «Творчість і інновації в укра-
їнських бібліотеках» (http://libinnovate.wordpress.com/), «Пан 
бібліотекар» (http://panbibliotekar.blogspot.com/), «Бібліотечний 
автобан» (http://bibliote4nyjautoban.blogspot.com/), «Методич-
на служба публічних бібліотек Києва» (http://olga-methodlibkyiv.
blogspot.com/), «Бібліотечний гопак» (http://bibliote4nyjgopak.
blogspot.com/), «Бібліотечний бульвар» (http://biblbulvar.blogspot.
com/) та ін. Дуже цікаві блоги й наших закордонних колег («Мышь 
Библиотечная», «Ариадна Библиотечна», «Библиотекарша»,  
«Как пройти в библиотеку», «2:0 в пользу читателей» (Росія), «Бі-
бліотекарі Білорусі» (Білорусь), блоги Бібліотеки Конгресу США 
та ін.).

Передбачаю, що у вас виникне запитання: «Навіщо потрі-
бен блог, якщо є сайт?». Сайт — це офіційний майданчик, який 
виконує роль так званого функціонального офісу, центру новин 
або медійного центру. Сайт, зазвичай, містить статичну інформа-
цію та призначений для надання інформаційних послуг (пошук 
в електронному каталозі, замовлення літератури, резервування, 
віртуальна бібліографічна довідка, замовлення на копіювання 
тощо). Для створення та підтримки сайту потрібна команда фа-
хівців, розробників, автоматизаторів, програмістів.

Блог — неофіційне представництво бібліотеки, що виконує, 
у першу чергу, функцію згуртування та утримання комунікатив-
них і соціальних зв’язків. Блоги відрізняються доступністю, від-
носною легкістю публікацій, відсутністю просторових і часових 
обмежень, оперативністю взаємодії. Блог може бути елементом 
піару бібліотеки. На думку дослідників, блоги зручні для опера-
тивного надання динамічної інформації й можуть підтримувати-
ся навіть «чайниками».

«Твіттер»

Бібліоблогосфера

«Твіттер» — це особливе середовище для людей, які мають 
багато думок і завжди готові ними поділитися. У «Твіттері» спіл-
куються, переважно, знамениті люди. Заснований у 2006 році, 
кількість користувачів — 52 млн. У середньому в день користу-
вач проводить у «Твіттері» 4 хв.
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Соціальні мережі

Соціальними мережами користуються 82 % всіх інтернет-ко-
ристувачів у світі — це 1,2 млрд осіб. За останні роки кількість го-
дин, які люди провели в соцмережах, збільшилася втричі. За ста-
тистикою, використання соціальних мереж — найпопулярніше 
заняття серед інтернет-аудиторії, а одну з п’яти хвилин перебу-
вання в інтернеті людина проводить у якійсь соціальній мережі.

Соціальні мережі — інтерактивні веб-сайти з багатоміль-
йонною аудиторією користувачів. Контент соціальних мереж на-
повнюють їх безпосередні користувачі. Успіх соціальних мереж 
полягає в тому, що завдяки створеним аккаунтам2 користувачів  
є можливість знайти учасників зі схожими інтересами.

Присутність бібліо-
теки в соціальних ме- 
режах не мода, а необ- 
хідність. Тут можна пуб-
лікувати новини (при-

чому не тільки з життя бібліотек), ознайомлювати з новими над-
ходженнями та цікавими матеріалами, оперативно відповідати 
на запитання користувачів, проводити опитування, ділитися 
фотографіями, нагадувати своїм читачам про заборгованість  
і т. д. У соціальних мережах є можливість запрошення на заходи.  
Це дозволить моментально отримати зворотний зв’язок, обмі-
нятися коментарями, бути в курсі подій. А найголовніше — бі-
бліотека спілкуватиметься зі своїми реальними й потенційними 
читачами у звичному для них середовищі. Мабуть, ніхто не запе-
речуватиме той факт, що в соцмережі (oнлайн) швидше відбува-
ється зближення людей, ніж в реальному житті (oфлайн).

Соціальна мережа — 
це система друзів і груп, 
це об’єднання користу-

вачів, які мають доступ до мережі, залежно від інтересів і гео-
графічного розташування, та використовують її з метою обміну 
контентом, думками, досвідом, актуальними медіаданими тощо. 
Групи та сторінки в соціальних мережах дозволяють залучити ко-
ристувачів до діяльності бібліотеки, дають змогу досить швидко 
встановити неформальний контакт.

Українська аудиторія соціальних мереж зосереджена, в основ-
ному, у чотирьох найбільших — «Фейсбук», «ВКонтакті», «Мій 
світ» і «Однокласники». Цікаво, що мережею «ВКонтакті» послу-
говується переважно молодь, категорія користувачів «у віці» тра-
диційно надає перевагу «Моєму світові» і «Однокласникам». А от 
світовим лідером є «Фейсбук»: його обирає найбільш «просунута» 
частина аудиторії.

«Фейсбук» можна використовувати для запрошення на різні 
заходи, що дозволить моментально отримати зворотний зв’язок, 
обмінятися враженнями про конференції, семінари, конкурси, 
тренінги і т. д., бути в курсі подій.

2 Аккаунт — обліковий запис, що містить відомості (дата народження, школа, ВНЗ, місце ро-
боти, улюблені заняття і т. д.), які користувач повідомляє про себе будь-якій комп’ютерній 
системі.

«Фейсбук»

Соціальна мережа (від англ. social networking service) — плат-
форма або веб-сайт, призначені для побудови, відображення та 
організації соціальних взаємин

Ми повинні намагатися використовувати мережу не як засіб 
впливу, а як засіб взаємодії
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На «Фейсбуці» мож-
на створити групу або 
сторінку. Групи краще 
використовувати для ор-
ганізації короткостроко-
вих нерегулярних подій, 

наприклад обговорення чогось або проведення заходу. Сторінки ж  
більше підходять для довгострокових проектів, приміром пред-
ставництва бібліотек, періодичних видань3.

На сторінці вашої бібліотеки у «Фейсбуці» можна розмістити:
Ø фото бібліотеки;
Ø відео про бібліотеку;
Ø віджет — путівник бібліотекою;
Ø реквізити бібліотеки, режим роботи;
Ø календар бібліотечних заходів;
Ø онлайн-опитування користувачів щодо послуг і захо-

дів бібліотеки;
Ø інформацію про нові надходження;
Ø посилання на електронні ресурси вашої бібліотеки;
Ø RSS feed на ваш бібліотечний блог.

Соціальну мережу «ВКонтакті» бібліотеки найчастіше ви-
користовують для створення своїх груп, де публікують новини, 
ознайомлюють із новими надходженнями, оперативно відпові-
дають на запитання користувачів, проводять опитування. Для 
розвитку співпраці між групами та для збирання інформації у 
2011 році в цій соціальній мережі створена відкрита група «Кіль-

це бібліотечних груп»,  
яка сьогодні налічує 
майже 100 бібліотечних 
груп, більше 200 учас-
ників, серед яких є росі-

яни, білоруси та українці (наприклад, група «Бібліоміст»). Як 
приклад можна навести й сторінку відкритої офіційної групи 
«Публічно-шкільна бібліотека с. Студянка Рівненської обл.» 
(http://vk.com/club16541850 ).

Бібліотечні групи є і в «Однокласниках» — соціальній ме-
режі, що дозволяє знайти та відновити спілкування з колишні-
ми однокласниками, однокурсниками, випускниками, друзями 
шкільних та студентських років, приятелями та знайомими. 

Тут серед безлічі анкет 
можна знайти не лише 
старих, а й нових друзів 
зі спільними інтереса-

ми, хобі та захопленнями. «Однокласники», як і інші мережі, 
дають можливість віртуального спілкування, перегляду фото-
графій і призначення реальних зустрічей. У цій соціальній ме-
режі бібліотекарі обговорюють загальні професійні проблеми, 
діляться коментарями. 

3 Див. сторінку журналу «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр» у «Фейсбуці»: 
http://facebook.com/pages/ Шкільний бібліотечно-інформаційний центр (прим. ред.).

«ВКонтакті»

 «Однокласники»

«Фейсбук» створений у 2004 році. Найстаріша та найпопуляр-
ніша у світі мережа, лідер за кількістю користувачів — понад 
250 млн. Українська аудиторія «Фейсбука» налічує майже 3 млн 
людей. Якби «Фейсбук» був країною, то він би посів третє місце 
у світі за кількостю мешканців

«ВКонтакті»  заснована у 2006 році як мережа студентів елітних 
вузів. Це російський клон «Фейсбука». Середній вік користувачів 
від 18-ти до 24-х років. Кількість користувачів — понад 25 млн

Мережа «Однокласники» створена у 2006 році. Кількість кори-
стувачів — приблизно 30 млн. У середньому в день користувач 
проводить в «Однокласниках» 33 хв.
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У мережі «Мій світ» існує невелика кількість бібліотечних 
груп, однак тут зареєстровано багато бібліотек.

Terra Incognita для бібліотек

Крім перерахованих вище, існує ще декілька типів соціаль-
них медіа, серед яких:

Ø Фото- і відеохостинг — поки не отримали широкого 
розповсюдження серед бібліотек. Бібліотеки лише по-
чинають використовувати відеосервіси, створюючи 
канали найчастіше на You Tube. Зазвичай тут розміщу-
ють сюжети про роботу бібліотеки й самостійно ство-
рені відеоролики про книжки (буктрейлери), читання, 
письменників.

Ø Соціальні закладки — це сервіси зі списками посилань 
на сайти. Як правило, люди користуються інтернетом 
і вдома, і на роботі, і в дорозі через телефон. Соціальні 
закладки дозволяють зберігати посилання на улюбле-
ні сайти, аби мати до них швидкий і зручний доступ. 
Закладки наразі майже не використовуються бібліоте-
ками, приклади поодинокі.

Ø Геолокаційні сервіси — це інтернет-сайти та додатки 
для смартфонів, за допомогою яких користувачі мо-
жуть помічати своє місцезнаходження та повідомляти 
про нього своїм друзям у соціальних мережах. Прикла-
ди використання бібліотеками поодинокі.

Навіщо створювати групу в соціальних мережах?

По-перше, у вас з’явиться можливість заявити про себе перед 
багаточисленною аудиторією. По-друге, група в соціальній мере-
жі — це пряме спілкування з читачами. Можливо, вони стануть 
вашими друзями та партнерами. Соціальні мережі руйнують кор-
дони — це їх головна перевага. По-третє, ви можете оперативно 
дізнатися думку користувачів про заходи, що проводить бібліоте-
ка, або про зміни режиму роботи, з’ясувати їхні побажання і т. п.  
По-четверте, група дає прекрасну можливість миттєво повідоми-
ти аудиторію про нові видання у фонді бібліотеки, конкурси або 
заходи та поширити цю інформацію далі. Рекламуйте свої бібліо-
теки та послуги!

Як почати своє просування в соціальних медіа?

Вирішили скористатися соціальними мережами? Ось декіль-
ка порад щодо того, як почати своє просування в соціальних медіа:

Ø Оберіть форму майданчика для роботи в соціальних 
медіа (блог, сторінка або група в соціальній мережі,  
відеоканал на хостингу You Tube тощо).

«Мій світ»
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Ø Продумайте стиль, опишіть основні принципи, ство-
ріть ключові тексти, підберіть аватари.

Ø Розробіть концепцію (приблизний перелік тематич-
них розділів для сторінки, частота наповнення, вико-
ристання аудіовідеоматеріалів, орієнтовний «редак-
ційний план» на перші два місяці роботи).

Ø Підберіть базову інформацію для наповнення сторін-
ки на перші два-три тижні її функціонування.

Ø Постарайтеся оптимально організувати роботу (по-
рядок створення «редакційного плану» і контенту для 
наповнення майданчиків у соціальніх медіа, розподіл 
обов’язків).

Ø Не забувайте, що контент у соціальних медіа —  
це привід для бесіди. Намагайтеся створювати тек-
сти, які передбачають дискусії в коментарях. Пишіть 
зрозуміло та просто, щоб недосвідченому читачеві 
було легко розібратися. Пояснюйте все, що потрібно 
і можна роз’яснити.

Діючи в соціальних медіа, важливо пам’ятати про їх інтегра-
цію з бібліотечним сайтом. Як це зробити? Додайте на ваш сайт 
кнопки соціальних медіа. З’єднайте ваш блог і ваш сайт (поставте 
посилання один на одного, анонсуйте матеріали). Це дозволить 
залучити нових користувачів на офіційний сайт і відкриє нові 
можливості для поширення контенту. На сторінки сайту можна 
додати кнопки Retweet, Like, давши користувачам можливість по-
ділитися контентом та враженнями.

Повідомте про свою присутність у соціальних медіа

Про присутність у соціальних медіа потрібно розповідати 
відвідувачам бібліотеки. Можна розміщувати рекламні оголошен-
ня, роздавати візитки, повідомляти на заходах, під час обслугову-
вання читачів.

Ненав’язливий спосіб привернути увагу ваших читачів 
і заохотити їх брати участь у житті бібліотеки, отримувати її 
новини та взаємодіяти з нею в соціальних медіа пропонує аме-
риканський бібліотекар-блогер Девід Лі Кінг. Він радить роз-
класти позначки «Ми у Facebook» або «Читайте нас у Twitter» 
на столах у читальній залі, розмістити на стелажах і полицях  
із книжками або як заставку на моніторах комп’ютерів тощо. 
На позначках бажано також вказати назву групи/сторінки ва-
шої бібліотеки в соціальних медіа, адже вона може відрізняти-
ся від назви бібліотеки. Позначки про присутність бібліотеки в 
соціальних медіа — вдалий спосіб поєднати фізичний простір 
бібліотеки з цифровим.

Безсумнівно, соціальні медіа допоможуть бібліотеці змінити 
застарілий імідж книжки й читання на новий, пов’язаний зі спіл-
куванням, отриманням задоволення, високим соціальним стату-
сом, духом сучасності.
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Із упевненісттю можна стверджувати, що соціальні медіа ста-
нуть невід’ємною частиною бібліотеки, одним із основних спосо-
бів зв’язку між суспільством та інформацією, до якої бібліотеки 
надають доступ.
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Для формування інформаційної культури учнів сьогодні існує багато різноманітних 
форм роботи: бібліотечні уроки, тематичні дні й тижні, огляди, консультації, бібліотечні 
екскурсії тощо. Але найбільш ефективні вони тоді, коли учням доводиться щось 
самостійно досліджувати, робити власні відкриття та розповідати про це оточуючим.

Екскурсія бібліотекою:  
захопливо, пізнавально, весело!

Ілюстрований путів-
ник шкільною бібліоте-
кою «Твоя бібліотека. 
Що денник мандрівника», 
про який я хочу вам роз-
казати, був представле-
ний улітку цього року на 
Південноукраїнському 
міжрегіональному ярмар-
ку бібліотечних інновацій 
«Бібліокре@тив-2013»1.  
У рамках програми за-
ходу нинішнього року 

вперше працювала секція шкільних бібліотек, де своїми ідеями 
ділилися фахівці шкільних бібліотек Миколаєва, Херсона, Криму. 
Секція працювала на базі НВК «Школа гуманітарної праці»2 Хер-
сонської обласної ради.

Мандрувати бібліотекою дуже цікаво

Поява путівника не була випадковою чи спонтанною. Усе почало-
ся з традиційних екскурсій бібліотекою. Ця форма роботи добре відома 
та використовується практично всіма бібліотеками. Зазвичай екскурсії 

1 Детально про ярмарок див. статтю: Ярмарок бібліотечних інновацій / Валентина Здановська //  
Шк. бібл.-інформ. центр. — 2013. — № 8. — С. 27–37.

2 Детально про НВК «Школа гуманітарної праці» читайте на сайті: http://sgt.ks.ua/.

Ø сучасний заклад освіти, що забезпечує навчання та 
виховання дітей на рівні європейських стандартів;

Ø 4 дошкільних групи, 8 класів початкової школи, 11 класів 
гімназії та інтернат для обдарованих дітей;

Ø 30 навчальних кабінетів, 2 оснащених спортивних зали,  
2 спортивних майданчики, 2 хореографічних зали;

Ø 17 гуртків (7 художньо-естетичних, 8 фізкультурно-
спортивних, 1 бібліотечно-бібліографічний  
та 1 туристсько-краєзнавчий);

Ø бібліотечно-інформаційний центр, фонд якого налічує 
понад 40 тис. одиниць зберігання; щорічна передплата 
періодичних видань (55 назв).

Навчально-виховний комплекс «Школа гуманітарної праці» — це:
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для учнів проводять шкільні бібліотекарі. А якщо довірити це відпо-
відальне завдання учням? Чи зможуть вони ознайомити з бібліотекою 
своїх однолітків або молодших школярів, батьків чи гостей школи?  
Розмірковуючи над цими запитаннями і над можливими кандидатами 
на роль екскурсоводів, ми дійшли висновку, що бібліотечним гідом ціл-
ком може стати кожен учень, який має на те бажання та був уважним 
під час бібліотечних уроків. До речі, з 2005 року бібліотечні уроки в на-
шій школі проводяться у формі занять бібліотечного гуртка для учнів 
5–8-х класів. Гурток працює за програмою, в якій питанням організа-
ції діяльності шкільної бібліотеки присвячено цілий розділ. Тож, ви-
вчивши на заняттях бібліотечного гуртка ці питання, учні 5–6-х класів  
можуть сміливо проводити екскурсії бібліотекою (як підсумкове за-
няття з теми), демонструючи таким чином отримані знання.

На першому ж етапі підготовки екскурсії починається найціка-
віше — суперечки про розподіл ролей: хто розповідатиме про роз-
становку книжок на полицях, хто — про бібліотечні виставки, а хто 

покаже, як записувати книжки в читацький 
формуляр... Особливо багато бажаючих про-
водити екскурсію в книгосховищі, яке всім 
школярам здається таємничим і недосяжним. 
А от хлопчики завжди змагаються за роль 
екскурсоводів медіацентру — найбільш су-
часного й технічно оснащеного відділу нашої 
бібліотеки. Потім готується текст екскурсії 
— результат  спільної праці бібліотекаря та 
гуртківців, які ставляться до цього творчо, 
постійно вигадують щось нове й цікаве. Так, 
приміром, з’явилися ігри біля виставок, за-
питання за енциклопедіями, вікторини за 

публікаціями журналів. Це допомагає перетворити екскурсію на 
захопливу гру й дуже подобається школярам.

День проведення 
екскурсії однаково від-
повідальний і хвилюю-
чий як для бібліотекарів, 
так і для дітей. Як прави-
ло, перші слухачі — бать-
ки. Їх приємно дивує те,  
як легко та вільно орі-
єнтуються діти в біблі-
отеці, знають систему 
розстановки книжок, 
уміють користуватися 
картотеками та катало-
гами. 

Наприкінці минулого навчального року на базі НВК «Школа 
гуманітарної праці» проходив семінар для шкільних бібліоте-
карів м. Херсона. Наші п’ятикласники виступали екскурсовода-
ми навіть для найвимогливіших відвідувачів — бібліотекарів-
учасників семінару. 

Вдалий досвід проведення бібліотечних екскурсій надих-
нув гуртківців на наступний крок — запис відеоекскурсії. За ро-
боту взялися одразу, написали сценарій. А далі… одні розповіда-

Учні-екскурсоводи 

Відеоекскурсії

Під час екскурсії бібліотекою  
для журналістів херсонського телебачення

Екскурсія для батьків  
у медіацентрі бібліотеки
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ли, інші (оператори з камерами в руках) проводили відеозйомку.  
Потім разом із бібліотекарями обробляли відеозапис, оволодіваю-
чи одночасно азами медіаграмотності. Сьогодні в арсеналі нашого  
бібліотечно-інформаційного центру є три відеоекскурсії з різни-
ми учасниками.3 А в цьому навчальному році ще й старшоклас-
ники планують зняти свій фільм про бібліотеку «Таємниці книж-
кового сховища». Сценарій до нього вже написаний. Крім того,  
є в нас і проект програми, присвяченої бібліотеці, для шкільного 
телебачення.

Ще один цікавий напрям розвитку екскурсійної ідеї — підго-
товка ілюстрованого путівника «Твоя бібліотека. Щоденник ман-
дрівника» для учнів 5–6-х класів. Інформацію для нього зібрали 
та представили в оригінальній формі спеціалісти бібліотечно- 
інформаційного центру НВК «Школа гуманітарної праці».4

У початковій версії пу тівник 
складався з 5-ти розділів: «Абоне-
мент», «Читаль ний зал», «Книго-
сховище», «Медіацентр», «Дитя-
чий відділ». Пізніше ми додали 
ще картинну галерею та реклам-
ний відділ. Одним словом, тут  
є місце для фантазії...

Крокуючи сторінками путів-
ника, учні не лише дізнаються 
про відділи бібліотечно-інформа-
ційного центру, а й про те, яку ко-
ристь вони можуть отримати від 
їх відвідування, про нові надхо-
дження й топ-5 популярних серед 
наших читачів книжок, про папе-
рові видання та CD і DVD для нав-
чання, про окремі факти з історії 
бібліо тек і про корисні посилання  
в мережі Інтернет. А ще путівник 
пропонує школярам багато ці-
кавих завдань: розв’язання кро-
сворда, відгадування назв і героїв 

казок, вправи на логіку.
Сьогодні путівник має дві форми: електронну та друковану. 

В електронному варіанті є велика кількість довідкових посилань. 
Гіперпосилання пов’язують сторінки «Щоденника мандрівника» 
з ресурсами інтернету, що дозволяє використовувати його як на-
вчальний посібник.

Друкований варіант путівника вийшов маленьким ти-
ражем у минулому навчальному році й був зроблений засо-
бами бібліо течно-інформаційного центру. Перші примірники 
ми вручили п’ятикласникам — кращим читачам і гуртківцям.  
 
 

3 Відео «Екскурсія по бібліотеці НВК “Школа гуманітарної праці”» див. на сайті: 
http://sgt.ks.ua/category/biblioteka/bibliote4noe-reklamnoe-agentstvo/.
4 Упорядники путівника: Т.В. Лихожон, Є.А. Пузиревич; комп’ютерна верстка: Т.М. Войкіна.

Ілюстрований 
путівник

Обкладинка путівника бібліотекою
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Діти з гордістю отриму-
вали путівники з рук бі-
бліотекаря, адже мати 
особистий щоденник ман-
дрівника бібліотекою —  
це почесно.

Наразі маємо до-
мовленість із директо-
ром нашої школи про 
друк путівника більшим 
тиражем, а також готу-
ємо путівник для учнів 
старших класів.

Ілюстрований путівник шкільною бібліотекою представле-
ний частково на компакт-диску 

У всьому є раціональне зерно 

Передбачаю скептичне зауваження шкільних бібліотекарів:  
у бібліотеці все в одній кімнаті, які тут можуть бути подорожі? 
Дійсно, бібліотечно-інформаційний центр НВК «Школа гумані-
тарної праці» відрізняється від більшості вітчизняних шкільних 
бібліотек. Завдяки увазі й турботі директора школи А.А. Киянов-
ського бібліотека має хороший фонд (понад 40 тис. прим.), потуж-
ну технічну базу (8 комп’ютерів, багатофункціональний пристрій, 
кольоровий принтер, сканер, відеопроектор з великим екраном)  
і 4 просторих зали для роботи читачів. Такі умови скоріше виня-
ток, ніж правило.

Знаю і про те, що фонди шкільних бібліотек неможливо по-
рівняти з фондами бібліотек для дітей. Цю тему піднімала у своїй 
статті головний редактор журналу «Шкільний бібліотечно-інфор-
маційний центр» Л.А. Поперечна.5 До того ж знаю наших із вами 
колег — шкільних бібліотекарів, які, маючи маленькі бібліотечні 
фонди і зовсім не маючи сучасних технічних засобів, не переста-
ють дивувати своїми оригінальними формами масової та індиві-
дуальної роботи з учнями.

От і наш путівник бібліотекою — це лише ідея, форма. А по-
дорожувати можна сторінками довідників, енциклопедій, худож-
ніх творів, підручників тощо. Чому б не використати путівник  
ще й як вид комплексної реклами бібліотеки, як засіб для форму-
вання її іміджу, як інструмент для пошуку та роботи з інформаці-
єю? Адже в путівнику можна в привабливій формі подати відомо-
сті про структуру бібліотеки, склад її фондів, можливість доступу 
до локальних і віддалених електронних ресурсів, алгоритм по-
шуку необхідної інформації. Яким би не був путівник, головне —  
зацікавити школярів ідеєю його розроблення та створення, поба-
чити, як горять у них очі, відчути радість спільної творчості.

5 Див. статтю: Поперечна, Л. Мрії Попелюшки, або Новий функціонал шкільної бібліотеки / 
Лідія Поперечна // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2013. — № 4. — С. 5–14.

Див. додаток 1

Сторінки ілюстрованого путівника бібліотекою
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Ірина СПІВАК,
завідувач бібліотеки
Білоцерківської спеціалізованої школи І–ІІІ ст.
з поглибленим вивченням французької мови,
м. Біла Церква,
Київська обл.

Організація бібліотечно-бібліографічного заняття для старшокласників завжди потре-
бує від бібліотекаря нестандартного оригінального підходу як до вибору його форми, 
так і до наповнення змістом. Практика доводить: ефективним буде те заняття, у під-
готовці та проведенні якого учні беруть безпосередню участь.

Доторкнутись до вічного. 
Розробка бібліотечного заняття

Упродовж усього життя ми звертаємось до книжок. Адже кни-
ги — скарбниця вічного, мудрого та сокровенного. Вони зустріча-
ють нас у ранньому дитинстві й ведуть через усе життя. Книги 
наповнюють нас любов’ю до рідної України, повагою до інших на-
родів, інтересом до їхньої культури, розкривають маловідомі сто-
рінки історії. Справжніми книжковими скарбницями завжди були 
бібліотеки. Багатовіковий розвиток суспільства, науково-техніч-
ний прогрес, різноманітні новації повсякчас впливали на діяль-
ність бібліотек. От і на рубежі тисячоліть, в епоху інформатиза-
ції, бібліотеки змінюють свій вигляд і окремі функції. Змінюється  
й розуміння суспільством ролі бібліотеки.

Саме тому напередодні нашого спільного свята — Всеукра-
їнського дня бібліотек — можна організувати для учнів подорож 
від перших книгосховищ і рукописів до сучасних бібліотек із ве-
личезними фондами як традиційних, так і електронних ресурсів. 
Під час цієї подорожі діти простежать еволюцію професії бібліоте-
каря та бібліотечної справи, побачать, які незвичайні книжки збе-
рігаються в бібліотеках, прослідкують, як змінювалося ставлення 
в суспільстві до бібліотеки протягом століть.

Бібліотечне заняття як педагогічний процес

Сьогодні важливо не просто дати дітям готові знання, а на-
вчити здобувати їх самостійно, і тим самим сприяти формуванню 
в них життєвих компетентностей — розвивати почуття відпові-
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дальності, уміння працювати в команді, аналізувати, порівнюва-
ти, користуватись різними джерелами інформації, узагальнюва-
ти, робити висновки, презентувати роботу. Реалізації окресленої 
мети значною мірою сприяє технологія колективної творчої ді-
яльності на основі методу проектів. Тож для вивчення зазначеної 
теми я обираю заняття у формі усного журналу, що є результатом 
проектної діяльності учнів.

Пропоную і вам на відзначення Всеукраїнського дня бібліо-
тек у межах програми формування бібліотечно-бібліографічної  
та інформаційної культури старшокласників із метою підвищен-
ня престижу бібліотек і бібліотечної професії провести бібліотеч-
не заняття–усний журнал із теми «Бібліотека й бібліотекарі: істо-
рія та сучасність».

Проведення бібліотечного заняття у формі усного журналу 
передбачає вирішення проблеми; використання різних методів 
інтегрування знань і вмінь із різних галузей науки, техніки, твор-
чості. Усний журнал завжди орієнтований на самостійну діяль-
ність учнів — індивідуальну, парну, групову. Якщо мета заняття 
досягнута, то можна розраховувати на отримання якісно нового 
результату, вираженого в розвитку пізнавальних здібностей учнів 
та їх самостійності в навчально-пізнавальній діяльності.

Усний журнал — результат колективної учнівської творчості

Становлення творчої особистості учня здійснюється в ті-
сному контакті з творчою діяльністю бібліотекаря. Завдання бі-
бліотекаря — спрямувати творче мислення учня, стимулювати 
творчий пошук, створюючи відповідні ситуації та умови, дати 
поштовх до систематичного дослідження, аналізу, знаходження 
нових, власних, шляхів вирішення тієї чи іншої проблеми. Тож ви-
рішальне значення в підготовці усного журналу має попередня 
робота бібліотекаря з учнями, зокрема:

Ø об’єднання учнів у творчі групи;
Ø обрання головного редактора, учнів-кореспондентів, 

відповідальних за випуск сторінок журналу;
Ø проведення засідання редакційної колегії, обговорен-

ня змісту сторінок журналу, особливості їх представ-
лення, написання сценарію;

Ø підбір кожною творчою групою матеріалу до сторінок 
журналу й підготовка презентації.

Відповідно до заданої теми учні виконують поставлені бібліо-
текарем завдання: користуючись різними джерелами інформа-
ції, з’ясувати значення перших бібліотек, прослідкувати історію  
їх виникнення, визначити функції та роль у суспільстві; знайти 
інформацію про великих учених, філософів, письменників та ін-
ших діячів різних епох, які працювали в бібліотеках; розповісти 
про сучасні бібліотеки світу та України; підготувати презентації 
до сторінок журналу.
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Результатом колективної роботи має стати й сценарій усного 
журналу, у структурі якого ті ж складові, що й у звичайному журналі:

1. Вступне слово бібліотекаря (обґрунтування актуаль-
ності теми).

2. Представлення учнями сторінок усного тематичного 
журналу:

 Сторінка 1 «Історія розвитку бібліотек»;
 Сторінка 2 «Видатні особистості в бібліотеці»;
 Сторінка 3 «Сучасні бібліотеки світу та України».
3. Заключне слово бібліотекаря (підбиття підсумків, ви-

значення подальших дій).
Сценарій бібліотечного заняття–усного журналу «Бібліоте-

ка й бібліотекарі: історія та сучасність», а також учнівські пре-
зентації у форматі Power Point: «Історія розвитку бібліотек», 
«Видатні особистості в бібліотеці», «Сучасні бібліотеки світу  
та України» наведено на компакт-диску

І насамкінець хочеться сказати, що сучасне суспільне жит-
тя неможливе без інформації, кожного дня людина зіштовху-
ється з необхідністю отримувати, обробляти та передавати 
інформацію. Бібліотека із «замкнутого» приміщення поступо-
во перетворюється на пізнавально-інформаційний центр — 
медіа теку, за якою і є майбутнє.

Див. додатки 1–4

Шановні читачі!

Новий навчальний рік лише розпочався. Скільки цікавих уроків очіку-
ють попереду на учнів! Будуть серед них і бібліотечні уроки, і уроки з медіа-  
та інформаційної грамотності. Про що ми розповідатимемо дітям на цих 
уроках? Безумовно, про історію створення бібліотек і книгодрукування,  
про структуру книжок і їх роль в інтелектуальному розвитку особистос-
ті, про довідково-пошуковий апарат бібліотеки, про найменші та найбільші  
за розміром книжки та багато-багато іншого.

Та чи завжди ці уроки будуть цікавими учням, і особливо старшокласни-
кам? А якщо, крім цього, розповісти їм про те, як шукати достовірну інформа-
цію у Всесвітній мережі, про можливості електронних бібліотек і повнотек-
стових баз даних, про користування онлайн-послугами «Віртуальна довідка» 
та «Електронна доставка документів», про електронні каталоги та інші 
інформаційні ресурси бібліотек у відкритому доступі. Ще можна ознайоми-
ти учнів із представництвами бібліотек у соціальних мережах, із сучасними 
технологіями популяризації читання (створення буктрейлерів) тощо.

У вашому портфоліо є такі уроки? Тоді пропонуємо вам провести  
на сторінках журналу майстер-клас із розроблення та проведення сучасних 
бібліотечних уроків.
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Лариса СИТНИК,
головний бухгалтер
централізованої бухгалтерії
управління освіти і науки
Дніпропетровської міської ради

І шкільний бібліотекар,  
і класний керівник в одній особі

Бібліотекар загальноосвітнього навчального закладу 
працює на 0,5 ставки та має педагогічне наванта-
ження 9 годин. Чи може такий працівник виконува-
ти обов’язки класного керівника та отримувати від-
повідну доплату?

Так, може. Зупинимося на цьому питанні детальніше.
Згідно з Положенням про загальноосвітній навчальний за-

клад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України  
від 27 серпня 2010 р. № 778 (п. 82), класних керівників призначає 
керівник закладу. Їх права та обов’язки визначаються норматив-
но-правовими актами Міністерства освіти і науки України, прави-
лами внутрішнього розпорядку та статутом закладу.

Права та обов’язки, а також порядок діяльності класного 
керівника визначаються Положенням про класного керівника на-
вчального закладу системи загальної середньої освіти, затвер-
дженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06 ве-
ресня 2000 р. № 434 (далі — Положення № 434). Цим Положенням 
(п. 2.1) передбачено умови, за яких на педагогічного працівника 
загальноосвітнього навчального закладу (ЗНЗ) можуть поклада-
тися обов’язки класного керівника. 

Отже, класним керівником може бути працівник ЗНЗ, який:
Ø має педагогічну або відповідну професійну та профе-

сійно-педагогічну підготовку;
Ø провадить педагогічну діяльність;
Ø за станом здоров’я може виконувати ці обов’язки.

Функціональні обов’язки класного керівника розробляються 
з урахуванням типу закладу, завдань навчально-виховного проце-
су та затверджуються його директором.

Див. додаток 1

?
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На класного керівника покладається керівництво одним кла-
сом, навчальною групою (п. 2.3 Положення № 434).

Посада бібліотекаря ЗНЗ не віднесена до категорії педагогіч-
них працівників. Водночас, якщо бібліотекар має педагогічну осві-
ту та здійснює в навчальному закладі викладацьку діяльність, він 
належить до категорії педагогічних працівників, а відтак, і може 
бути призначений класним керівником.

Покладання обов’язків класного керівника на бібліотекаря 
засвідчується відповідним наказом директора школи за умови, 
якщо бібліотекар дає на те свою згоду.

Установлення доплати за класне керівництво здійснюється 
відповідно до п. 36 Інструкції про порядок обчислення заробіт-
ної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства 
освіти від 15 квітня 1993 р. № 102 (далі — Інструкція № 102).

Розмір додаткової оплати за виконання зазначеної роботи 
становить:

Ø у 1–4-х класах — 20 % ставки заробітної плати;
Ø у 5–11-х (12-х) класах (у тому числі при виправно- 

та виховно-трудових установах та спеціальних 
професійно- технічних навчальних закладах) — 25 % 
ставки заробітної плати/посадового окладу;

Ø у вищих навчальних закладах I–II рівнів акредитації 
та професійно-технічних навчальних закладах, крім 
вечірніх/змінних професійно-технічних навчальних 
закладів/відділень, груп і професійно-технічних на-
вчальних закладів при виправно-трудових установах 
Міністерства внутрішніх справ, — 20 % ставки заро-
бітної плати/посадового окладу.

У класах, класах-комплектах, групах загальноосвітніх навчаль-
них закладів усіх типів і найменувань з кількістю учнів менше 12-ти 
чоловік, у професійно-технічних навчальних закладах (менше 20-ти 
учнів), у навчальних закладах мистецтв (12–15 чоловік) оплата  
за класне керівництво здійснюється в розмірі 50 % відповідних до-
плат, установлених зазначеним пунктом Інструкції № 102.

У початкових класах доплату за класне керівництво отри-
мують лише вчителі початкових класів, у 5–11-х (12-х) це мо-
жуть бути, як було сказано вище, педагогічні працівники, до яких  
належать також і вихователі.

Чинними умовами праці не передбачено обмежень щодо 
здійснення цієї доплати сумісникам із числа педагогічних праців-
ників, зокрема й тих, що працюють на умовах погодинної оплати, 
і вона не залежить від установленого тижневого навантаження.

Зауважимо, що ця доплата не впливає на розмір ставки заро-
бітної плати. Вона пов’язана зі специфікою педагогічного процесу, 
у якому педагогічні працівники навчальних закладів, крім своєї 
основної роботи, виконують ряд додаткових обов’язків, включа-
ючи й класне керівництво.

Доплата за класне керівництво в канікулярний період здій-
снюється згідно з положеннями, які містяться в п. 71 Інструкції  
№ 102, а саме: за час роботи в період канікул оплата праці педа-
гогічних працівників провадиться з розрахунку заробітної пла-
ти, установленої при тарифікації, що передувала початку кані-
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кул. Оскільки зазначена доплата включається до тарифікації,  
то її оплата здійснюється і за канікулярний час.

Наведемо приклад нарахування доплати бібліотекарю  
за класне керівництво, виходячи з умов, зазначених у запитанні.

ПРИКЛАД

Бібліотекарю встановлено посадовий оклад за 10-м тарифним розрядом  
ЄТС (1551 грн). Його ставка заробітної плати як учителя відповідає 11-му тариф-
ному розряду і становить 1678 грн. Стаж бібліотечної роботи — 11 років, педаго-
гічної — 9. Наказом директора закладу бібліотекаря призначено класним керівни-
ком у 10-му класі, де за списком — 30 учнів.

Таблиця

Складові заробітної плати Розрахунок Сума, грн Підстава

Посадовий оклад бібліотекаря  — 1551,00 Наказ № 7451

Доплата за вислугу років 1551,00 грн х 0,5 
ставки х 20 %

155,00 Постанова КМУ 
№ 842

Надбавка за особливі умови 
роботи 

1551,00 грн х 0,5 
ставки х 50 % 

387,75 Постанова КМУ  
№ 10733

Оплата за години викладацької 
роботи

1678,00 грн ÷  
18 год. х 9 год.

838,98 п. 68
Інструкції № 102

Надбавка за престижність праці 838,98 х 20 % 167,80 Постанова № 3734

Надбавка за вислугу років 838,98 х 10 % 83,90 Постанова № 785

Доплата за класне керівництво 1678,00 х 25 % 419,50 п. 36 
Інструкції № 102 

Усього місячна заробітна плата 775,50 + 155,00 + 
387,75 + 838,98 + 
167,80 + 83,90 + 

419,50

2828,43 —

Зауважимо! Якщо в класі буде менше 12-ти учнів, розмір  
доплати складе 50 % від обчисленої вище суми, а саме:

419,50 грн х 50 % = 209,75 (грн).

При встановленні доплати за класне керівництво бібліотека-
рю, який має навантаження обсягом 9 тижневих годин, оплата за 
цю додаткову роботу, за вищеназваних умов, складатиме 419,50  
і 209,75 грн відповідно. Це свідчить про те, що доплата, про яку 
йде мова, залежить не від тижневого навантаження педагогічно-
го працівника, а від кількості учнів у класі.

1 Наказ Міністерства культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці 
працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18 жовтня 2005 р. № 745.

2 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати доплати  
за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» від 22 січня 2005 р. № 84.

3 Постанова Кабінету Міністрів України «Про підвищення заробітної плати працівникам бі-
бліотек» від 30 вересня 2009 р. № 1073.

4 Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення надбавки педагогічним пра-
цівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних 
закладів, вищих навчальних закладів I–II рівня акредитації, інших установ і закладів неза-
лежно від їх підпорядкування» від 23 березня 2011 р. № 373.

5 Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію окремих положень частини пер-
шої статті 57 Закону України ”Про освіту”, частини першої статті 25 Закону України ”Про 
загальну середню освіту”, частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону Украї-
ни ”Про позашкільну освіту”» від 31 січня 2001 р. № 78.
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У випадках, коли педагогічному працівникові, який виконує 
функції класного керівника, відповідно до чинного законодав-
ства, передбачене підвищення ставки заробітної плати (за педа-
гогічні звання, роботу в закладах певного типу тощо), доплата  
за класне керівництво обчислюється зі ставки з урахуванням  
таких  підвищень (п. 34 Інструкції № 102).

Отже, незважаючи на те, що за основною займаною поса-
дою працівник, про якого йдеться в запитанні, віднесений  
не до педагогічних працівників, а до працівників галузі куль-
тури, тобто посада бібліотекаря не значиться в Переліку посад 
педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердже-
ному постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня  
2000 р. № 963, але він проводить викладацьку діяльність,  
має педагогічну або відповідну професійну та професійно- 
педагогічну підготовку і за станом здоров’я спроможний вико-
нувати ці обов’язки, як це передбачено вимогами Положенням  
№ 434, то такий працівник може бути призначений класним  
керівником і одержувати за це відповідну доплату.
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Оксана ТІМОЧКА,
бібліограф І категорії
Національної бібліотеки
України для дітей

2013 рік оголошено Європейським роком громадян. Упродовж року інституції  
ЄС заохочують діалог із громадянським суспільством. З цією метою в Європі відбува-
ються публічні слухання, конференції, різноманітні освітні та інформаційні кампанії, 
учасники яких дискутують про права громадян у Європейському Союзі. Вітчизняні 
шкільні бібліотеки також ще можуть долучитися до цієї дискусії.

Європейський Союз і Україна:  
інформаційний огляд

В нас нема хороших,
І нема поганих.
Всі, хто в спільній хаті —
Вільні громадяни.

В. Косовський

Європейський Союз (ЄС) — це економічно-політичне 
об’єднання європейських країн, що утворилося в результаті  
послідовних інтеграційних процесів.

Історія створення ЄС починається з 1951 року, коли держа-
ви першої шістки — Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Ні-
меччина та Франція — підписали угоду про заснування Європей-
ського об’єднання вугілля і сталі (ЄОВС). У 1957 році засновано 
Європейське економічне співтовариство (ЄЕС) та Європейське 
співтовариство з атомної енергії (Євратом). 1965 року був під-
писаний договір про злиття виконавчих органів ЄОВС, Євратому  
та ЄЕС, у результаті якого створено єдину систему інститутів,  
що забезпечує розвиток європейської інтеграції. На початку  
70-х років розпочався процес розширення ЄЕС.

7 лютого 1992 року в Маастрихті було підписано Договір про 
Європейський Союз, який базувався на трьох складових: європей-
ські співтовариства, спільна зовнішня політика, співробітництво 
у сферах юстиції та внутрішніх справ.

Згідно з договором, громадянство в ЄС автоматично нада-
ється всім громадянам країн-членів об’єднання. Це гарантує їм 
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додатковий перелік прав: на вільне пересування й перебування  
на території будь-якої країни-члена ЄС, на освіту, на визнання 
професійної кваліфікації, на медичне обслуговування, на соціаль-
не забезпечення, на голосування та висування своєї кандидату-
ри на виборах до Європейського парламенту та місцевих виборах  
у країнах-членах ЄС, де вони проживають.

Вищий виконавчий орган ЄС — Єврокомісія, яка знаходиться  
в Брюсселі. До її складу входять двадцять сім незалежних членів  
(по одному від кожної країни), президент і п’ять віце-президентів. 
Комісію призначають на п’ятирічний термін за згодою країн-членів, 
рішення про її призначання ухвалює Європейський парламент.

Європейський вибір нашої держави, проголошений зі здо-
буттям незалежності 1991 року, залишається стратегічним 
курсом України. Адже нашу державу з європейськими країна-
ми об’єднують спільні цінності, ідентичність, історія, географія  
та політика. Для України рух у Європу — це утвердження демокра-
тії та вільної ринкової економіки. 16 травня 2008 року Україна, 
після 16-ти років переговорів, стала повноправним членом Світо-
вої організації торгівлі. На сьогодні Україна дійшла до тієї межі 
стосунків з ЄС, коли вони набувають нової якості: від партнерства  
до асоціації, тобто Україна має отримати додаткові можливості 
поглиблення взаємин та багатостороннього партнерства з ЄС.

З нагоди 20-річчя створення Європейського Союзу Єврокомісія 
оголосила 2013 рік Європейським роком громадян. Мета цієї акції — 
сприяти дотриманню прав європейських громадян на вільне пере-
сування та проживання на території всіх країн-членів ЄС.

Пропонуємо рекомендаційний бібліографічний список для  
старшокласників, у якому представлено анотації на книжки 
та статті з періодичних видань про ЄС та інтеграцію України  
в це об’єднання.

Європейська інтеграція : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. /  
за ред. С. В. Федонюка, В. Й. Лажніка. — 2-ге вид., пере-
робл. й доповн. — Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки,  
2011. — 759 с. — (Серія «Посібники та підручники ВНУ імені Лесі  
Українки»).

У книжці ґрунтовно викладено історію створення Європей-
ського Союзу. Розповідається про Європейську валютну систему, 
бюджетну політику ЄС; головні принципи організації ринку ЄС; 
сільське господарство, рибальство й продовольство; політику 
безпеки й оборони ЄС; гуманітарну допомогу ЄС країнам третьо-
го світу; розкривається соціальна політика ЄС; політика у сфе-
рі культури; молодіжна політика країн ЄС; енергозбереження  
як один із головних напрямів нової енергетичної політики ЄС; 
науково-технічна політика; політика у сфері інформаційного 
суспільства; аудіовізуальна та медіаполітика; охорона інтелекту-
альної власності; мовна політика ЄС; захист прав людини в Євро-
пейському Союзі; принципи вільного руху осіб; рух робочої сили 
у стосунках ЄС із країнами третього світу; шенгенські принципи 
організації руху осіб у ЄС; громадянство у ЄС; формування та роз-
виток регіональної політики; адаптацію нових країн-членів ЄС  
у системі регіональної політики; підстави, мету та принципи 
спільної транспортної політики. Висвітлюються стосунки між 

Окремі видання 
та статті  

з періодичних  
видань
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Україною та ЄС: їх історія, програми в рамках Європейської полі-
тики сусідства та партнерства.

Європейське мовне портфоліо : проект укр. версії ЄМП для 
учнів 12–17 рр. / уклад. О. Карп’юк. — Т. : Лібра Терра, 2008. —  
111 с. : ілюстр.

Це посібник-портфоліо, який дає можливість аналізувати  
та оцінювати рівень знань учнів із іноземних мов. Він складається 
з трьох частин: «Мовний Паспорт», «Мовна Біографія» та «Моє До-
сьє». «Мовний Паспорт» містить записи про власника та про мови, 
які він вивчає або використовує, про рівні, досягнуті в їх вивченні. 
«Мовна Біографія» допоможе учневі проаналізувати, як він навча-
ється, які комунікативні дії здатен виконувати іноземною мовою. 
Частина «Моє Досьє» призначена для зберігання робіт, котрі є до-
казом уміння учня використовувати та розуміти іноземні мови.

Європейський проект та Україна : монографія / А. В. Єрмолаєв,  
Б. О. Пар хонський, Г. М. Яворська [та ін.]. — К. : НІСД, 2012. — 186 с.

Входження України 
в європейський простір 
— це закономірний шлях 
і засіб самоствердження 
України як незалежної 

держави. На сьогодні цей процес дуже важливий у міжнародних від-
носинах нашої країни, адже він передбачає соціально-економічну 
інтеграцію, фінансово-бізнесову кооперацію, формування спільного 
простору безпеки, гуманітарну взаємодію. Усі ці питання розглядають-
ся на сторінках видання. Крім того, акцентовано увагу на практичних 
завданнях євроінтеграції України та стратегії розвитку відносин Укра-
їни з ЄС. Видання містить додатки, серед яких документ про «Порядок 
денний асоціації Україна — ЄС для підготовки та сприяння імплемен-
тації (дотримання міжнародних правових норм) Угоди про асоціацію».

Європейський Союз : словник-довідник / ред.-упоряд. М. Марченко. — 
Вид. 2-ге, оновлене. — К. : КІС, 2006. — 138 с.

Словник містить 200 
понять та термінів, що 
стосуються ЄС. У ньому 

перераховано політичні групи, які входять у Європейський пар-
ламент. У кінці додано невеликий за обсягом англо-український 
словник основних термінів ЄС.

Європейський Союз — Україна. — К. : [б. в.], 2009. — 11 с. : ілюстр.

У буклеті лаконічно та чітко розповідається про те, що таке 
ЄС, як функціонує його валюта, на що спрямована політика сусід-
ства, що таке двостороння торгівля. Також уміщено відомості про 
країни-члени ЄС.

Європейський щоденник / пер. В. Їжакевич, В. Сосновська. — К. : 
Європ. Співтовариство, 2008. — 98 с. : ілюстр.

У збірці цікаво викладено корисну інформацію про Європей-
ський Союз, права та обов’язки громадян ЄС, відомості про ді-
яльність ЄС щодо покращення життя нинішнього та прийдешніх 

У ВІЛЬНОМУ ДОСТУПІ
Текст монографії на сайті Національного інституту стратегічних 
досліджень при Президентові України:
http://www.niss.gov.ua/articles/937/

У ВІЛЬНОМУ ДОСТУПІ
Текст словника на сайті: http://www.twirpx.com/file/860867/

Book 9-2013.indb   45 05.09.2013   16:55:29



Бібліотечна робота Інформаційні огляди

ШБІЦ № 9/201346

поколінь. Також подано міркування молодих мешканців країн-
членів ЄС з приводу збереження довкілля та свого здоров’я.

Збірка договорів Ради Європи : укр. версія / [пер. та ред.] Є. М. Виш-
невського. — К. : Парлам. вид-во, 2000. — 654 с.

Після створення Ради Європи було підготовлено та відкри-
то для підписання понад 170 договорів, які сприяють форму-
ванню широкого загальноєвропейського правового простору. 
Збірка представляє для ознайомлення низку договорів щодо за-
хисту прав людини, прав національних меншин, соціальних питань  
та співробітництва в галузі права. 

Манукян, В. И. Европейский суд по правам человека : права, 
прецеденты, комментарии / В. И. Манукян. — К. : Истина, 2006. — 367 с.

4 листопада 1950 року в Римі була прийнята Європейська 
конвенція про захист основоположних свобод і прав людини. 
Україна визнала дію 34-ї статті Конвенції на своїй території, згід-
но з якою в державі тепер є дійсний механізм реалізації прав, про 
які йде мова в документі. У книжці викладено історію створення 
Європейського (Страсбурзького) суду з прав людини, загальні ві-
домості про Конвенцію та судову практику. Пояснюється ряд ста-
тей міжнародної угоди, зокрема право на життя, свободу, шлюб, 
особисту недоторканість, свободу думки та релігії, зборів, заборо-
ну дискримінацій тощо. У кінці подано приклади заяв та рекомен-
дацій щодо захисту своїх прав у Європейському суді, описано про-
цедуру подання заяви та просування справи «коридорами» Суду.

Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу в сфері інфор-
маційно-комунікаційних технологій / Міжнар. фонд «Відродження». — 
К. : Інтерньюз-Україна, 2002. — 219 с.

До збірки увійшли 
дванадцять нормативних 
актів ЄС, директиви ЄС із 
питань електронного під-
пису та електронної ко-
мерції, телекомунікацій 
та зв’язку, захисту персо-
нальної інформації, запо-
бігання кібершахрайству, 

у тому числі: «Директива про захист прав споживачів в дистан-
ційних контрактах», «Директива про правовий захист баз даних», 
«Директива про захист фізичних осіб при обробці персональних 
даних і про вільне переміщення таких даних».

Парламентські вибори в Європейському Союзі / Ковриженко Д. С., 
Котляр Д. М., Євгеньєва А. М. [та ін.]. — К. : Міленіум, 2002. — 115 с. : 
фотоілюстр.

У книжці викладено історію створення Європейського парла-
менту, подано його структуру, склад та повноваження. Також роз-
повідається про особливості виборів до Європарламенту та пар-
ламентів країн-членів ЄС.

У ВІЛЬНОМУ ДОСТУПІ
Перелік перекладених нормативних актів представлено в 
російськомовній версії офіційного веб-порталу Верховної 
Ради України (сторінка «Информационные ресурсы», розділ 
«Библиотечно-информационные ресурсы»): http://lib.rada.gov.
ua/DocDescription?doc_id=16530.
Тексти зазначених нормативних актів можна знайти за їх 
назвами на офіційному веб-порталі Верховної Ради України: 
http://rada.gov.ua/ru
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Фонтейн, П. Європа у 12 уроках / П. Фонтейн ; ілюстр. М. Ра-
моса ; пер. з рос. О. Таранченко. — К. : Віва-Принт, 2008. —  
54 с. : ілюстр.

В уроках подаються основні відомості про ЄС: етапи історії, 
завдання Союзу, спільний ринок, грошову одиницю, громадян-
ськість, правосуддя, свободу та безпеку, ЄС на світовій арені, май-
бутнє Європи. В останньому розділі за хронологією викладено 
основні віхи в історії європейської інтеграції.

* * *
Андрущенко, В. «Педагогічна матриця» української освіти: її зна-

чення для України і європейського світу / В. Андрущенко // Рід. шк. — 
2012. — № 4/5. — С. 13–18.

Порівнюється система освіти України з системою освіти в 
європейських країнах. Розглядаються переваги та недоліки вхо-
дження України в Болонський процес.

Грабар, С. День Європи / С. Грабар // Історичний календар. 1997 / 
упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич. — К., 1996. — С. 145–146.

Ідеться про декларацію Роберта Шумана стосовно створення 
Європейської організації. Пояснюється, чому саме 9 травня від-
значають День Європи, яка мета європейської інтеграції.

Єврорада : минуле й майбутнє / [Європ. комісія в Україні] // Іс-
торичний календар. 1999 / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич. —  
К., 1998. — С. 72–73.

У хронологічному порядку подано основні етапи створення ЄС.

Ковбасюк, А. Участь євроклубів у проведенні заходів до Дня 
Європи / Анна Ковбасюк // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2012. —  
№ 5. — С. 129–133.

Розповідається, як провести різноманітні конкурси, вистав-
ки, спортивні та інтелектуальні змагання, організувати театраль-
ні вистави та концерти, онлайн-зустрічі, соціомоби та інші заходи. 
Наведено рекомендації щодо підготовки таких заходів: плануван-
ня, аналізування наявних ресурсів, узгодження з керівництвом 
школи, залучення партнерів, PR тощо.

Лещенко, М. Європейський вимір і його значення для розвитку на-
ціональних освітніх систем / М. Лещенко // Обдаров. дитина. — 2008. 
— № 3. — С. 8–14.

Ідеться про значення політкультурності в розвитку міжнародної 
педагогічної реальності, викладено її принципи, а також охарактеризо-
вано дві тенденції в міжнародній педагогічній практиці: глобалізацій-
ну та унікально-розпізнавальну. Перераховуються пропозиції стосовно 
знань, умінь та навичок, якими необхідно володіти європейцям заради 
прогресу. Подано критерії самовдосконалення особистості, що відповіда-
ють європейському виміру освіти, серед яких: критичне переосмислен-
ня інформації, повага до кожної людини як індивідуальності, долання 
обмеженості та авторитаризму тощо. Змальовано також два основних 
підходи до вивчення іноземної мови в країнах Європейського регіону.
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Омеляненко, О. С. Я — українець. Я — європеєць / О. С. Омеляненко  
// Позаклас. час. — 2008. — № 4. — С. 72.

Це назва інтегрованого проекту, мета якого — поглиблення 
знань з історії України та всесвітньої історії, географії, української 
та англійської мов, літератури й культури, уміння їх використову-
вати. Перераховано найголовніші завдання проекту, серед яких: 
формування в підлітків загальноєвропейського світогляду, спри-
яння вивченню іноземних мов, підбір матеріалів про Україну як 
європейську державу та про її зв’язки з країнами Євросоюзу тощо.

Паращенко, Л. Як започаткувати євроклуб у школі / Л. Паращенко 
// Позаклас. час. — 2009. — № 7/8. — С. 19–25.

Детально висвітлено роботу полтавського молодіжного євро-
клубу, а також додано адреси молодіжних євроклубів України  
та міжнародних шкільних євроклубів.

Пушкарьова, Т. О. Роль ІКТ у створенні єдиного європейського 
освітнього простору / Т. О. Пушкарьова // Комп’ютер у шк. та сім’ї. — 
2011. — № 7. — С. 6–8.

Викладено теорію та практику застосування інформацій-
но-комунікаційних технологій в Україні та Європі; способи за-
стосування ІКТ для освіти людей із обмеженими можливостями. 
Роз’яснюється сутність Державної цільової соціальної програми 
впровадження в навчально-виховний процес загальноосвітніх 
навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій 
«Сто відсотків» на період до 2015 року.

Шешеня, З. Шкільний євроклуб як засіб спілкування : проект шк. 
євроклубу «Lingua» / З. Шешеня // Шк. світ. — 2012. — № 29/30. — 
С. 27–32.

Розповідається про традиції в роботі клубу, етапи проекту та 
зміст його діяльності, мету та завдання, структуру об’єднання.

Орел, С. В. Парад країн Європи / С. В. Орел // Позаклас. час. — 
2009. — № 7/8. — С. 26–28.

Орел, С. В. Стати Європою, щоб бути Україною / С. В. Орел // Поза-
клас. час. — 2008. — № 4. — С. 29–32.

Павленко, Л. Європейський Союз очима українських дітей : сцен. 
відкритого засід. Центра дит. дипломатії «Альянс» / Л. Павленко // Гео-
графія та основи економіки в шк. — 2010. — № 2. — С. 29–32.

Петринка, Л. Європейський Союз — крок назустріч : сцен. відкри-
того засід. шк. євроклубу / Л. Петринка // Краєзнавство. Географія. Ту-
ризм. — 2008. — № 39. — С. 19–22. — Бібліогр.: с. 22.

Веб-сайт Європейського року громадян: http://europa.eu/
citizens-2013/Вікіпедія.

Європейський Союз: uk.wikipedia.org/wiki/Європейський_Союз.
Євробюлетень: щомісячне інформаційне видання Пред-

ставництва Європейської Комісії в Україні: http://www.delukr.
ec.europa.eu/page962.html.

Європейський простір. Портал проєвропейського громадян-
ського суспільства: http://eu.prostir.ua/.

Сценарії

Сайти в мережі 
Інтернет
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Нова веб-сторінка Угоди про Асоціацію між ЄС та Україною: 
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/eu_ukraine/association_
agreement/index_uk.htm.

План дій «Україна — Європейський Союз»: zakon.rada.gov.
ua›laws/show/994_693.

Представництво Європейського Союзу в Україні: http://eeas.
europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm.

Угода між Україною та Європейським Співтовариством про 
спрощення оформлення віз: zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_850.

Україна в Раді Європи (до 15-річчя вступу України до Ради Єв-
ропи (1995 р.)). Бібліотечно-інформаційний ресурс Верховної Ради 
України: http://lib.rada.gov.ua/LibRada/static/excursion/RE.html.

Україна і Європейський Союз: 3w.mk.ua›Site3W/00000126.htm.
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ЛиСТОПАД

1 День державності на західноукраїнських землях Див. додаток 2Див. додаток 1

3 День працівника соціальної сфери Див. додаток 2Див. додаток 2

6 70 років із часу завершення ліквідації німецько- 
фашистських війсь у м. Києві

Див. додаток 2Див. додаток 3

7 125 років від дня народження Нестора Івановича Махна 
(1888–1934), державного, військового та політичного діяча

Див. додаток 2Див. додаток 4

9

День Преподобного Нестора Літописця Київського Див. додаток 2Див. додаток 5

День української писемності та мови Див. додаток 2Див. додаток 6

195 років від дня народження Івана Сергійовича Тургенєва 
(1818–1883), російського письменника та поета

Див. додаток 2Див. додаток 7

14 70 років від дня народження Раїси Опанасівни Кириченко 
(1943–2005), української співачки

Див. додаток 2Див. додаток 8

16 Міжнародний день толерантності Див. додаток 2Див. додаток 9

20 Всесвітній день дитини Див. додаток 2Див. додаток 10

23 День пам’яті жертв голодоморів. Всеукраїнська акція  
«Засвіти свічку»

Див. додаток 2Див. додаток 11

25 175 років від дня народження Івана Семеновича Нечуя- 
Левицького (1838–1918), українського прозаїка, перекладача

Див. додаток 2Див. додаток 12

26 Всесвітній день інформації Див. додаток 2Див. додаток 13

27

150 років від дня народження Ольги Юліанівни  
Кобилянської (1863–1942), української  письменниці

Див. додаток 2Див. додаток 14

95 років від дня народження Бориса Євгеновича Патона  
(народився 1918), українського науковця в галузі зварюваль-
них процесів, металургії й технології металів, президента  
Національної академії наук України

Див. додаток 2Див. додаток 15

Укладачі:

Наталія Звольська,
бібліотекар відділу науково-методичної та консультативної роботи 

Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки

Світлана Чирка,
бібліотекар відділу науково-методичної та консультативної роботи 

Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки
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До журналу «Бібліотечна робота» № 9/2013

АНОТОВАНИЙ ЗМІСТ ЖУРНАЛУ
«Шкільний бібліотечно-інформаційний центр . Повне видання» № 9 /2013

(крім розділу «Бібліотечна робота»)

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Навчальна інформація
Алгебра . 9 клас

Людмила ЗАСЛОНКІНА. Інформаційний паспорт теми
Нерівності

Інформатика . 10 клас
Олена МИКИТЮК. Інформаційний паспорт теми

Текстовий процесор
Історія України . 8 клас 

Любов ГАВРИЛЮК. Інформаційний паспорт теми
Українські землі в ХVI ст .

Українська мова . 11 клас
Наталя БІЛОУС. Інформаційний паспорт теми

Стилістика складних речень
Всесвітня історія . 6 клас

Валентина КОДОЛА. Розробка з методики викладання предмета
Інформаційно-комунікаційні технології у вивченні історії Стародавньої Греції .
Акцентуючи увагу читачів на перевагах використання в навчальному процесі засобів 
інформаційно-комунікаційних технологій, автор презентує власну розробку системи 
уроків із всесвітньої історії в 6-му класі з теми «Стародавня Греція» із застосуванням 
програмових посібників, РowerРoint-презентацій, анімаційних схем, аудіо- та відеозапи-
сів, інтернету. На компакт-диску наведено авторську розробку, а також презентації 
для мультимедійного супроводу уроків.

Курс «Основи медіаграмотності»
Оксана ВОЛОШЕНЮК. Розробка з методики викладання предмета

Медіаосвіта як право на інформацію та свободу самовираження
Публікація спрямована на інформаційний супровід упровадження медіаосвіти в шкіль-
ну практику. Автор презентує збірку «Практична медіаосвіта: авторські уроки», яка 
містить тридцять дев’ять найактуальніших розробок для проведення інтегрова-
них та самостійних уроків із медіаграмотності в середніх загальноосвітніх навчаль-
них закладах України. До авторського колективу збірки увійшли медіапедагоги-прак-
тики — учителі середніх шкіл, викладачі інститутів післядипломної педагогічної 
освіти, вищої школи, науковці Інституту мистецтвознавства, фольклористики 
та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. Усі авторські розробки пройшли відкри-
тий конкурсний відбір і певним чином репрезентують сьогоднішнє бачення медіаос-
віти педагогами-практиками. Повний текст збірки наведено на компакт-диску.

Фахова інформація
Олександр МАНДРОВНИЙ

Зробимо РowerРoint-презентацію надійним дидактичним інструментом
Сучасний учитель створює РowerРoint-презентацію зазвичай або для уроку, або для 
творчого звіту перед колегами. Її створення — і потреба часу, і модне явище. Проте 
якість більшості презентацій ще далека від професійної. Майже всіх педагогів, які ма-
ють досвід створення цих мультимедійних засобів навчання, можна назвати амато-
рами. Набути професіоналізму допоможуть методичні рекомендації щодо культури 
створення та використання PowerPoint-презентацій, запропоновані автором. Пу-
блікацію доповнюють електронні додатки, що висвітлюють окремі аспекти теми.
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Лариса ЧАЛЕНКО
Хмарні сервіси для дистанційного навчання
Не секрет, що багато педагогів сьогодні шукають альтернативні методи навчан-
ня, які дають якісний результат. Наші учні вже давно в мережі Інтернет, а тому  
й альтернативу треба шукати саме тут. Хмарні сервіси — це ті ресурси, які мо-
жуть вирішити чимало питань навчання. На компакт-диску наведено інструкції 
щодо створення власного хмарного середовища та ряд навчальних відеопрезента-
цій, які можуть використовувати учні в дистанційному навчанні.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Фахова інформація
Ольга УГЛОВА

Неформатна відпустка
Учителі знають, що справа виховання наполегливих учнів і справжніх грома-
дян видається не такою важкою, коли налагоджена ефективна міжвідомча вза-
ємодія закладів освіти з установами культури, спорту, молодіжними, соціальними  
та іншими організаціями. І якщо протягом навчального року іноді не вистачає часу  
на професійні зустрічі та обмін думками, то можна зробити це під час літньої від-
пустки на березі моря, приміром так, як учасники Першого міжнародного соціально-
психолого- педагогічного форуму в Одесі, який відбувся 3–12 липня цього року.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

Організаційна інформація
Олена МОРЄВА

Оплачуємо роботу директора школи
Особливістю посади директора загальноосвітнього навчального закладу є його при-
належність до двох категорій (керівних кадрів та педагогічних працівників). Поряд  
із управлінською директор школи здійснює й викладацьку діяльність, що, безперечно, 
позначається на умовах оплати його праці.

Моніторинг законодавства
Лідія ПОПЕРЕЧНА

Нові документи
Нормативно-правові та інструктивно-методичні документи, які унормовують 
питання управління загальноосвітнім навчальним закладом, що були оприлюднені  
та/або набули чинності в червні – серпні 2013 року.

ДОДАТКИ (в окремому пакуванні)

Компакт-диск «ШБІЦ – повне видання»
Бібліографічні списки
Бібліографічні картки за формами 1, 2, 3
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