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Рівень інформаційно-комунікаційних  технологій щоденно зростає та 

надає нові можливості для підвищення інтелектуальної елегантності 

користувачів бібліотеки.  

На потребі «модернізації бібліотек освітянської галузі, підвищення їх ролі 

в повноцінному інформаційному забезпеченні педагогічної освіти, науки і 

практики» акцентувала Олександра Савченко, доктор педагогічних наук, 

професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник 

лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, радник 

Президії НАПН України. 

«Реформування вітчизняних бібліотек ЗНЗ пов’язане насамперед з 

процесами інформатизації  та комп’ютеризації. Без сучасного інформаційно-

комунікативного обладнання й доступу до мережі Інтернету немає 

можливості учням набувати  сучасних навичок пошуку, збирання, аналізу й 

використання інформації. А вчителі не мають можливості знайти потрібні їм 

інформаційні ресурси» – підкреслила Павла Іванівна Рогова, кандидат 

історичних наук, старший науковий співробітник, заслужений працівник 

культури України (2008), директор ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського. 

«Бібліотека повинна стати  інформаційним центром навчального закладу, 

а бібліотекар, відповідно, інформатором!» – саме на цьому наголосили під 

час  Всеукраїнського вебінару «Тенденції розвитку шкільних бібліотек в 
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контексті інноваційного розвитку національної системи освіти», який 

відбувся 23 січня 2014 року. 

«Освіта і бібліотека – це два  

історично пов’язані поняття» 

Як показало анкетування, більшість учнів школи (90%) мають вдома 

комп’ютери з підключенням до мережі Інтернету.   

Завдяки  чудовим можливостям, наданим компанією  Ucoz, у січні 2012 

року я створила сайт шкільної бібліотеки  www.libkrivschool69.ucoz.ru  на 

безкоштовному веб-хостингу, конструкторі  сайтів нового покоління. 

Бібліотекар стає активним творцем інформаційного простору бібліотеки. 

«Головна сторінка» сайту  – перше знайомство відвідувачів з подіями у 

бібліотеці. 

Реклама бібліотеки на  «Освітньому сайті» України, «Союзі освітніх 

сайтів», «Вконтакте», «Однокласниках», на сайтах міста, у газеті «Наша 

позиція» сприяє підвищенню кількості користувачів.  Залишається наповнити 

сторінки сайту цікавим змістом. 

Створення QR-коду сайту бібліотеки – це  засіб 

заохочення до читання. Сфотографувавши  код 

мобільним телефоном, сучасний читач може з 

мобільного пристрою завітати на сайт,  читати 

електронні книжки. Користувачі бібліотеки відвідують 

бібліотеку віртуально, скориставшись цим кодом, надрукованим на папері.  

З березня 2012 року,  завдяки партнерській співпраці Управління освіти 

і науки виконкому Криворізької міської ради, товариству "Укртелеком" та 

адміністрації нашої школи у шкільну бібліотеку проведено Інтернет за 

технологією Wi-Fi,  скористатися  ним можуть власники особистого логіна та 

паролю під час роботи бібліотеки. 

До Всесвітніх свят, для пошуку актуальної  інформації  користувачам 

сайту пропонується сторінка: «Експрес-інформація». Надаються  списки  

http://www.libkrivschool69.ucoz.ru/
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літератури різної тематики, посилання для завантаження електронних версій 

творів, фрагменти аудіо-книг .  

Зустріч користувачів бібліотеки з авторами книжок сприяє більшій 

зацікавленості у читанні. «Диференціація навчання у молодших класах» – 

майстер-клас відомої вчительки Світлани Панасівни Логачевської, який 

пройшов на базі нашої школи для вчителів початкових класів міста, – також 

відображено на сторінці сайту.  Придбані книжки «Вчимося розв’язувати 

задачі» для учнів молодших класів користуються неабияким попитом.  

«Роль шкільного бібліотекаря у розвитку інноваційної особистості в 

системі креативної освіти» – тема  семінару-практикуму для шкільних 

бібліотекарів Дзержинського району, який пройшов у нашій школі в грудні 

2011 року. Матеріали семінару доступні для ознайомлення. 

Створено у 2007 році електронний абетковий каталог бібліотеки, і в 

2012 році через сайт бібліотеки  надано доступ до нього. Електронний 

абетковий каталог розкриває зміст фонду нашої  бібліотеки. Віртуально 

можна дізнатися про наявність потрібної книги. Користувачі можуть обрати  

книгу за ім’ям автора, видавництвом, серією, тегами, відділом, програмами, 

жанром. Для сайту бібліотеки електронний абетковий каталог  перенесено на 

базу Документів Гугл . 

Диск Google дозволяє миттєво створювати нові документи, електронні таблиці та 

презентації.  Увійти в свій акаунт , потрібна електронна адреса скриньки ( gmail.com). 

Переходимо на Диск, обираємо Створити-Документ 

Електронна  систематична  картотека статей відображає зміст 

періодичних видань нашої бібліотеки. 

Усе більшої популярності набувають контент-модулі, що вбудовуються 

у веб-сторінку для швидкого доступу до певної інформації чи сервісів. 

Корисні віджети знаходять своїх користувачів і на нашому сайті. Віджети 

бібліотек України допоможуть у пошуку літератури, що відсутня у фонді 

нашої бібліотеки. 
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Віртуальний засіб спілкування стає все більш звичним для сучасної 

людини. Е-мейл, форум, блог дозволяють сформувати  відкрите та активне 

будь-яке інформаційне середовище. На нашому сайті у розділі «Блог» 

розміщуються відгуки  дітей з прочитаного –  у вигляді малюнків.   

Проаналізувавши запити та інтереси користувачів сайту, констатуємо, 

що розділ Форуму «Електронні підручники»,  має найбільший попит. 

«Форум» стає «пунктом обміну» професійною та іншою інформацією.  

 Розділ «Сьогодні книга – завтра доля!» – про зв’язок читання з 

вибором майбутньої професії. За допомогою профорієнтаційного тесту книги 

«Довідник професій», читачі можуть обрати відповідну літературу. 

Розділ «Сучасна українська література» – інформація про 

письменників, твори яких читають за кордоном. 

Для дорослих, які бажають керувати читанням своїх дітей, створено 

розділ «Для вас, батьки!». Представлено  список літератури за шкільною 

програмою, нормативні документи Міністерства освіти і науки України.  

Корисну інформацію педагогічної тематики  надано у розділі «Для вас, 

учителі!». Неможливо не збагатитися розміщеною там інформацією.  

Електронні версії знайомства зі змістом нових книг «Технологія 

навчання учнів з різним рівнем навчальних досягнень», «Педагогічна слава 

Дніпропетровщини» та багатьох інших новинок  створюються  у програмі 

Microsoft Office Word та за допомогою сервісу Calameo перетворюються у 

електронну книгу з шелестінням сторінок. 

Сайт бібліотеки  стає місцем для інтерактивних книжкових виставок. 

«Електронна поличка» представляє  літературу універсального змісту й 

показує рейтинг кожного документа за кількістю переглядів.  Створено 

сервісом Calameo для миттєвого створення інтерактивних публікацій в 

Інтернеті, діалогового спілкування з користувачами, для залучення дітей до 

читання у віртуальному просторі. Тим, хто вивчає англійську, стануть у 

пригоді аудіокнижки для дітей. 
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Використання новітніх технологій підвищує якість освітнього процесу, 

формує інформаційну культуру. 

Що читати бібліотекарю? – на це питання відповідає наступний розділ 

сайту «Бібліотечному фахівцю»: тут розміщено нормативні документи 

бібліотек, рекламні буклети «Наукові видання України –  бібліотекарю», 

«Освітні веб-ресурси»,  сайти  фахових видавництв України: «ШБІЦ», 

«Шкільний бібліотекар»… Створюються бібліотекарем електронні прем’єри, 

колекції книг. 

Для підвищення фахової майстерності пропонуються матеріали 

Дніпропетровського обласного інституту підвищення педагогічної освіти. 

Для популяризації  творчості відомих письменників створено розділ 

«Еврика!» з привабливою формою надання інформації. Діти обирають 

книжки для читання за власним ім’ям. Стала в пригоді програма Kvisoft 

FlipBook Market. Користувачі можуть ознайомитися з творчістю відомого 

криворізького дитячого поета Олексія Старикова, прослухавши його вірші у 

виконанні учнів нашої школи, переглянувши фото зустрічі учнів 5 класу у 

2011 році. Бібліотеці надано обласним управлінням освіти і науки 15 книжок 

«Здравствуй, день!» Олексія Миколайовича Старикова.  

Усвідомлення проблеми читання (навчання) розкриває книга «Учение с 

увлечением» Симона Соловейчика. Надано її версію, посилання для 

завантаження та перегляд он-лайн. Статистика свідчить про часті перегляди: 

117 віртуальних видач. 

Нові технології у популяризації бібліотечних знань зацікавлять 

процесом вибору книжок у фонді бібліотеки  (розділ  «Бібліотечний урок»). 

ZooBurst  представляє собою цифровий інструмент, який  дозволяє  легко 

створювати  свої власні 3D-презентації. Посилання на сайт видавничого дому 

«Аргументи и факты. Детская энциклопедия» корисне для штурманів 

книжкових просторів. Презентація «Світ видавництв» розповідає про  тих, 

хто спеціалізується на виданні книжок, про які  мріють бібліотекарі, усі 

шанувальники читання,  стане у нагоді при комплектуванні фонду  
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бібліотеки. У рамках акції «Подаруй бібліотеці книгу!» розміщуються 

посилання на книжкові новини видавництв. 

Найактуальнішим питанням залишається забезпечення учнів 

підручниками. Тому цій темі присвячено наступну сторінку сайту. 

Користувач  може дізнатися про наявність  підручників у школі, 

застосовувати в навчанні   онлайн-версії книжок.  Усі підручники 

представлено у PDF-форматі, на сервісі Calameo. Для пристороїв з ОС 

Android використовують читалку EBookDroid - PDF & DJVU Reader (яку 

безкоштовно надає  Play Маркет). 

 Розділ «Каталог сайтів» має багато тем, зокрема «Література»  

пропонує сайти, які надають електронні версії як української, так і світової  

літератури;  у краєзнавчому  розділі сайту  збираються корисні посилання на 

регіональні ресурси, планується й надалі  публікувати  оригінальні роботи 

краєзнавчої тематики. 

Популярність сайту оцінює статистика. Використання сайту шкільної 

бібліотеки показує, що з січня 2012 року по березень 2013 року відвідали 

бібліотеку у школі – 3481 користувач; на сайті – 13000 (мінімум). За вересень 

2014 року тенденція зацікавленості у віртуальній бібліотеці не зменшилася. 

Книговидача склала: 12185 прим., переглянули документи з  сайту     

бібліотеки: 39727 прим. (мінімум). Користувачі більше як з 20 країн світу 

відвідують бібліотечний сайт. Читачам з усіх областей України стає в пригоді 

бібліотечна інформація. Час відвідування сайту бібліотеки з 0 до 4, з 10 до 24 

години. 

Для багатьох користувачів стане корисним отримання потрібних 

документів через Інтернет, вільний доступ до інформації. Завдання сайту 

бібліотеки бачу не лише в інтеграції електронних ресурсів освітньої 

тематики, а й у роботі з оцифруванням видань фонду бібліотеки, в створенні 

аудіо-, відеодокументів. Сподіваюсь на підтримку всіх зацікавлених у 

інноваційному навчально-виховному процесі  осіб.  
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Нові  інформаційні технології нададуть більше можливостей для 

поширення та придбання знань. 
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