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У Всеукраїнський день бібліотек хочу поділитися з вами досвідом, 

здобутим у конкурсі «Шкільна бібліотека», де наш проект став лауреатом  

всеукраїнського рівня. Криворізький навчально-виховний комплекс № 18 – це 

заклад, що забезпечує навчання та виховання дітей селища, яке віддалене від 

центру Дзержинського району, тому він єдиним культурним осередком 

мікрорайону.  

Окрім виконання основних функцій, комплекс вирішує соціально-

культурні питання населення (проведення громадських зборів, заходів, свят 

тощо). Тому перед нами постало питання модернізації нашої бібліотеки, як 

єдиного освітнього  центру селища, для задоволення потреб не тільки учасників 

навчально-виховного процесу, а й громадськості. Розглянувши і взявши до 

уваги основні ідеї і провідні тенденції в суспільстві, ми створили власний 

стратегічний план розвитку бібліотеки, який забезпечить інформаційний, 

культурний та освітній розвиток усіх учасників навчально-виховного процесу. 

Спочатку модернізація бібліотеки стосувалася лише покращення 

санітарно-побутових умов бібліотеки та поповненням фонду книг, але 

поступово переросла в проект створення бібліотеки як інформаційного, 

культурного і освітнього центру. Передусім це стало можливим завдяки 

творчому тандему шкільного колективу і бібліотеки. 

Створюючи проект розвитку бібліотеки, ми орієнтувалися передусім на 

вирішення соціальних проблем: доступ до інформації (віддаленість закладу від 

центру міста не дозволяє щоденно учням відвідувати міські дитячі бібліотеки), 

забезпечення рівних можливостей у здобутті освіти (відсутність у більшості 

учнів закладу вільного доступу до мережі Інтернет), необхідність розвитку 

бібліотечних послуг з метою компенсування недостатньої матеріальної бази 

закладу для проведення практичних та лабораторних робіт з навчальних 
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предметів (створення медіатеки за шкільною програмою для змістовного 

проведення уроків та підвищення інтересу учнів у додатковому вивченні цих 

предметів). 

Мета проекту: 

- Створення організаційно-методичних умов для освоєння і застосування 

сучасних вимог до змісту і організації діяльності шкільної бібліотеки, 

спрямованих на створення бібліотеки як інформаційного, культурного та 

освітнього сучасного центру школи; 

- створення на основі існуючої шкільної бібліотеки сучасного інформаційного, 

культурного та освітнього центру;  

- підвищення ефективності інформаційного забезпечення урочної і позаурочної 

діяльності учасників навчально-виховного процесу.  

Завдання проекту:  

- Cтворити на базі шкільної бібліотеки сучасний інформаційно-бібліотечний 

центр навчального закладу; 

- апробація нових форм роботи в сфері читання;  

- підвищити ефективність послуг, що надаються шкільним інформаційно-

бібліотечним центром, за рахунок освоєння і впровадження в діяльність 

сучасних інформаційних технологій;  

- створення сприятливих та комфортних умов для організації навчально-

виховного процесу, розвитку комплексного навчально-методичного 

забезпечення предметів; 

- створення позитивного іміджу бібліотеки через пошук сучасних, найбільш 

привабливих для читача форм популяризації книги, реклама бібліотеки, а також 

її послуг; 

- удосконалення системи організації відкритого доступу читача до 

різноманітних джерел інформації. 

Соціальні партнери: 

- Виконком Дзержинської районної у місті ради. 

- «АрселорМіттал Кривий Ріг» – допомога у придбанні комп’ютерної техніки.  
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- Бібліотека-філія №11 КЗК "Міська бібліотека для дорослих". 

- Методичне об'єднання шкільних бібліотекарів – методична допомога. 

- Дошкільна ланка комплексу – залучення до культури спілкування з книгою. 

Учасники проекту: учні, педагоги, батьки 

Етапи проекту: 

2012-2013 н.р. – підготовчий етап 

2013-2014 н.р. – І етап (діагностичний) 

2014-2015 н.р. – ІІ етап (практичний) 

2015-2016 н.р. – ІІІ етап (узагальнюючий, презентаційний) 

2012 року (на підготовчому етапі)  матеріальна база бібліотеки почала 

реорганізовуватися, а саме: адміністрація знайшла можливість надати нове 

приміщення, тому що старе приміщення бібліотеки не відповідало санітарним 

нормам. У вересні 2012-2013 навчального року, завдяки підтримці міської 

влади, бібліотека отримала нове відремонтоване приміщення. 

 В адміністрації та бібліотекаря  на підготовчому етапі впровадження 

проекту виникли такі проблеми: 

Проблеми бібліотеки на підготовчому етапі 

 Недостатнє комплектування  фонду художньої літератури 

 Значне інформаційне навантаження в обслуговуванні різних вікових 

груп учнів, вчителів, батьків 

 Недостатня технічна оснащеність 

 Відсутність часу для реалізації  творчих планів і проектів 

 Зниження інтересу школярів до читання  

Шляхи вирішення проблем на підготовчому етапі: 

 Надання нового приміщення 

 Підвищення кваліфікації бібліотекаря 

 Популяризація шкільної бібліотеки 

 Проведення акцій, круглих столів,  читацьких конференцій  

Проміжні результати впровадження 1 етапу проекту 
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• Поповнено книжковий фонд за рахунок спонсорських та позабюджетних 

коштів.  

• Створено бази даних інтерактивних уроків. Збільшено інформаційну 

наповнюваність сайту бібліотеки.  

• Планується оснащення бібліотеки комп’ютерною та копіювальною 

технікою. Надано додаткове навантаження бібліотекарю для впровадження 

проекту.  

• Впроваджено нові форми  роботи з читачами.  

• Створено банк даних інформаційних ресурсів.  

Після часткового вирішення основних проблем бібліотеки закладу на І 

етапі покращилась тенденція відвідування бібліотеки учнями та педагогічним 

персоналом. 

Жвавий інтерес у читачів викликає постійне оновлення фонду художньої 

літератури та використання нових форм роботи з читачами. 
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Реалізація проекту за етапами 
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Вересень  

2014 року 

Вивчення попиту на інформаційні 

послуги серед користувачів шкільної 

бібліотеки  

Бібліотекар Підвищення рівня зацікавленості 

користувачів бібліотеки у подальшому 

розвитку бібліотечних електронних 

інформаційних ресурсів 

Жовтень 

 2014 року – 

лютий 2015 року 

Оновлення основної ідеї позаурочної 

діяльності, її реалізація через активне 

використання ІКТ . Заходи, направлені 

на інформаційну роботу з книгою 

Бібліотекар 

Вчителі 

 

Знайомство школярів із способами 

самостійного пошуку інформації, 

застосування ІКТ на бібліотечних 

уроках і заходах 

Упродовж року Робота над залученням читацької 

аудиторії 

Бібліотекар 

Редактор 

шкільної 

газети 

Відвідування дитячого садка, 

організація виставкової діяльності, 

залучення учнів до створення 

інформаційних стендів 

Упродовж року Впровадження використання Інтернет-

представництва. Поширення 

позитивного досвіду роботи шкільної 

бібліотеки 

Бібліотекар Виступи на методичних об'єднаннях 

шкільних бібліотекарів, семінарах, 

конференціях різних  рівнів 
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Упродовж року Створення  фототеки, медіатеки, 

електронної бібліотеки 

Бібліотекар Впровадження в дієву практику 

користування фототекою, медіатекою 

та електронною бібліотекою  
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Упродовж року Удосконалення практики використання 

фототеки, медіатеки, електронної 

бібліотеки в інформаційному просторі 

школи 

Бібліотекар 

Вчителі  

Тренінги, консультаційна робота, 

обмін досвідом у рамках творчої 

бібліотечної майстерності 

Упродовж року Інтенсивне використання 

 Інтернет - представництва 

Бібліотекар Формування інформаційної культури у 

користувачів бібліотеки 

Упродовж року Активне використання сучасних 

технологій у діяльності шкільної 

бібліотеки 

Бібліотекар Поширення позитивного досвіду  

роботи шкільної бібліотеки 

Березень - 

травень 

2016 року 

Створення сучасної шкільної бібліотеки 

як інформаційного, культурного та 

освітнього сучасного  центру закладу. 

Систематизація результатів проекту   

Бібліотекар Презентація результатів роботи: діюча 

електронна бібліотека, медіатека та 

фототека на базі бібліотеки закладу 
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Очікувані результати реалізації проекту 

Реалізувавши всі поставлені завдання проекту, ми спрогнозували наступні результати діяльності: 

Перетворення бібліотеки в інформаційний центр: 

Для учнів: 

- Вільне орієнтування в інформаційному просторі;  

 - використання ІКТ в самостійній роботі. 

Для вчителів: 

- Впровадження та проведення інтегрованих уроків учителями-предметниками з використанням ІКТ; 

- формування високої інформаційної культури; 

- змістовне проведення лабораторних та практичних робіт з використанням ресурсів  медіатеки. 

Для батьків: 

- Задоволення потреб батьків в інформаційному спілкуванні; 

- отримання необхідної інформації. 

Перетворення бібліотеки в культурний центр 

Для учнів: 

- Пізнання культурної спадщини, засвоєння знань про пріоритети загальнолюдських цінностей. 

Для вчителів: 

- Проведення на базі бібліотеки позакласних заходів (читацькі конференції, літературні вечори, клуби літературної 

та художньої творчості). 

Для батьків: 
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- Проведення заходів із залученням батьків та громадськості, що сприяє збагаченню життєвого досвіду, передачі 

культурних цінностей. 

Перетворення бібліотеки в освітній центр 

Для учнів: 

- Збагачення кругозору особистості; 

- вміння працювати з різними джерелами інформації. 

Для учителів 

- Створення умов для освіти та самоосвіти; 

- обмін передовим досвідом роботи; 

- підвищення професійної компетентності. 

Для батьків 

- Підвищення  інтелектуальної та правової компетентності. 

 


