
Модель бібліотеки  

Нової Української школи  

Вараської загальноосвітньої школи  

I-III ступенів №1 

Розробила бібліотекар Вараської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №1 ЛИХАЧ Н.П. 



НОВИЙ БІБЛІОТЕЧНИЙ 
ПРОСТІР 

   За програмою Нової Української Школи кожна школа повинна мати у 

своїй структурі сучасну бібліотеку, яка стане ресурсним осередком і 

експериментальним майданчиком  для учнів і вчителів, забезпечить вільний 

доступ до якісної інформації. 

Тому, задля сприяння реалізації основних пріоритетів НУШ бібліотека 

Вараської ЗОШ №1, розробила і впроваджує у життя модель: 

«СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» 

  

 



НАША МЕТА: 

 Створення сприятливих умов для 
інтелектуального та культурного 

розвитку учнів, учителів 

Створення платформи для 
інтерактивного навчання та 

творчості, проведення культурно-
освітніх заходів 

Сприяння самоосвіті та 
популяризації читання 

 



                       

 

 

Спілкування рідною мовою 

   

Спілкування іноземними мовами 

Математична грамотність 

Компетентності у природничих        

науках і технологіях 

Інформаційно-цифрова 

компетентність 



Уміння навчатися впродовж життя 

Соціальні і громадянські 

компетентності 

 

Підприємливість 

Загальнокультурна грамотність 

 

Екологічна грамотність і  

                              здорове життя 



Бібліотечні осередки 



ОСЕРЕДОК  НОВИН  

 

 

  Все цікаво  

 для дитини –  

  проекти,            

плани  і 

! 



 
Книжкові виставки 





   ОСЕРЕДОК   ВЧИТЕЛЯ 

У світі єдина,  

у серці одна – 

учителька перша 

     моя! 



Інтегрований бібліотечний урок    

                      «Мудрі професії »  
                                                    за творами В.Сухомлинського 



   ОСЕРЕДОК  БІБЛІОТЕКАРЯ 
 

   Бібліотекар – 

перший вісник  

краси та знань 

           



 Акція дублер-шоу  

«Бібліотекар на годину» 
 



Бібліотеки повні людей 



                         ОСЕРЕДОК  ТИШІ 

        З тишею ділись  

     таємним – 

     буде настрій  

     твій приємним! 



Осередок комунікацій 

 Ти в країну знань          

мандруй, 

 обговорюй,  

  дискутуй! 



ІГРОВИЙ ОСЕРЕДОК 

         Цікаві 

конструктори, лего 

та настільні ігри-       

все для дитини! 



Дні бібліотворчості 

                              Читаємо, 

                                  малюємо, 

                                          граємо 



ОСЕРЕДОК ТВОРЧОСТІ 

   Ледве чи не        

вища з насолод,   

як насолода     

творити. 

 



Інтерактивний      
кардмейкінг 



Виставка  творчих  робіт  гуртка 

«Фантазійний всесвіт рукоділля» 



     Осередок  
           відпочинку 

 

 

 

 

 
 

Найкращий спосіб 

зробити дітей 

хорошими - це 

зробити  

їх щасливими! 





          

ОСЕРЕДОК ЧИТАННЯ

Книги — 

знаряддя 

знання й 

освіти.  



Читання це одне  з джерел   мислення   

 та розумового розвитку.        
    В.О. Сухомлинський 



           Години спілкування з учнями 1-4 класів  

«Дітям про Сухомлинського». 

 

 

 

 



 

Бібліотечний урок до дня рідної мови  

«О слово рідне!» 



Виховна година  

«Наш дух не зламати, свободу не вбити» 





 Вшанування воїнів-інтернаціоналістів 



 

  

           Урок-реквієм  

                  «Дзвони  Чорнобиля» 





 

Виховний захід 

«Ключ від бібліотеки» 



 

ПОЕЗІЯ – ЦЕ МУЗИКА ДУШІ 



                Виставка-фотоконкурс 

                  Я  і моя улюблена  

                            книжка           



Бібліотечний  кінозал 



Співпраця з міською бібліотекою  
 



    



до 



після 



Шкільна бібліотека–нова 

домівка для твоєї книги 



Частково відвідують  бібліотеку учні середньої ланки. 

 За результатами дослідження можна сказати, що 

найактивнішими відвідувачами бібліотеки є учні початкової 

ланки. 

Старша ланка відвідує  бібліотеку за потребою. 
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Проведення моніторингу  читацьких 
інтересів за вересень – грудень 2019року 

серед учнів 1- 11 класів 
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 мистецька -14% 

 фізико-математична-     

16% 

 історична-22,4% 

 географічно-

краєзнавча-21% 

 художня-20% 



2013 р. 

 

2015 р. 

2019 р. 

2032 грн.  
45 екз. книг художньо- 

довідкової літератури 

10081 грн. 

4552 грн. 

 

155 екз. книг художньо- 

довідкової літератури 

160 екз. книг художньо- 

довідкової літератури,НУШ 

 



 

 
 

Перспективний план розвитку 
 

Створення сучасного освітнього 
простору у бібліотеці: 

 для молодших читачів (м’які меблі, низькі 
столи, зручні книжкові полиці) 

 для старших читачів (зручні місця, які 
трансформуються для групової роботи ) 

 для  підвищення  самоосвіти  вчителя 

 
 
 

Створення медіатеки і оновлення 
фонду сучасною дитячою художньою 

літературою 

Поступова трасформація 
шкільної бібліотеки у 

бібліотечно-інформаційний 
центр з Wi-Fi зоною 



МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ 
МОДЕЛІ 

Екскурсії до бібліотеки, літературні 
години, презентаціі книг, голосні 
читання, буктрейлери, вебінари, 

флешмоби, хаукасти 

Бібліотечні уїк-енди, театралізовані 
дійства, літературні диліжанси, 

ерудит-лото, читацьки конференції, 
теле-і радіоогляди, квести 

Віртуальні екскурсії, благодійні 
акції та акції дублер-шоу, майстер-

класи, еко-заходи 



ОЧІКУВАННІ 
РЕЗЕЛЬТАТИ 

Підвищення читацької активності, іміджу 
бібліотеки, як центру виховання інформаційної 

культури підростаючого покоління 

Збільшення кількості користувачів, 
кількості відвідування бібліотеки, 

підвищення оперативності надання 
інформації  

Виховання в учнів патріотизму, 
цілісної усебічно розвиненої 

особистості 



 Якщо ти хочеш зміну в майбутньому – 

 стань цією зміною в сьогоденні

Магатма Ганді  

Ми не можемо 

поміняти 

напрям вітру… 

… але завжди можемо 

підняти вітрила! 

     Наша 

  шкільна 

біблііотека  

  Є «сучасною!» 

 


