
      

 Шкільна бібліотека – сучасна, стильна, класна! 

 

 Навчально-виховний комплекс «Школа гуманітарної праці» 

Херсонської обласної ради - заклад, що забезпечує освітній процес на рівні 

європейських стандартів і працює за авторською моделлю «Школа 

гуманітарної праці» [2,3]. Основна мова навчання – російська, поглиблено 

вивчаються українська та англійська мови.                 

 Шкільна бібліотека навчально-виховного комплексу «Школа 

гуманітарної праці» має статус бібліотечно-інформаційного центру [6], 

якого набула в результаті модернізації, здійсненної в рамках експерименту 

всеукраїнського рівня на тему  «Цілісний розвиток особистості учня в 

інформаційному просторі навчального закладу» [4]. Експеримент відбувся 

з 2013 по 2019 рік.   

 Втілена на практиці в Школі гуманітарної праці модель шкільної 

бібліотеки, на нашу думку, відповідає цілям і завданням Нової української 

школи, визначеним в Концепції НУШ. Адже ця модель структурно та 

функціонально спрямована на вирішення завдань: формування соціальної та 

громадянської компетентності, формування уміння вчитися впродовж життя, 

формування інформаційно-цифрової компетентності та інших компетентостий 

НУШ [5]. 

Саме на формування в учнів  інформаційно-цифрової та медійної 

компетентності   розрахована  авторська програма інтегрованого курсу 

«Основи інформаційної культури»  (для учнів 5-7 класів), яка розроблена 

завідувачкою ШБІЦ Т.В. Лихожон. Програма схвалена, як курс за вибором 

науково-методичною радою КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 

та затверджена Міністерством освіти і науки України (гриф №2.1/12-Г-767 

МОН України від 13.10.2016р.).  З 2017 року курс введено у навчальний 

процес, бібліотекар має педагогічне навантаження. Це єдина в Україні 

програма навчання основам інформаційної культури,  яка затверджена 

офіційно [ 10]. 

 Сьогодні шкільний бібліотечний інформаційний центр займає гідне місце в 

моделі єдиного інформаційного простору навчального закладу. 

     Основні складові, які визначають успішність моделі БІЦ  

          Школи гуманітарної праці, це : 

- загальношкільна мережа з доступом до Інтернету (35 ПК); 

- мультимедійні кабінети; 

- шкільний інформаційно-освітній портал - http://sgt-portal.ks.ua/ru/ ; 

- веб-сайт НВК « ШГП » - http://sgt.ks.ua/ ; 

- сайт бібліотеки - http://sgt-library.ks.ua/ ; 

- шкільне телебачення; 

- шкільне радіо; 

- медіаосвітні гуртки (« Основи комп'ютерної грамотності », «Основи 

веб-дизайну», «Основи журналістики»). 

  Саме на формування в учнів  інформаційно-цифрової та медійної 

компетентності   розрахована  авторська програма інтегрованого курсу 

«Основи інформаційної культури»  (для учнів 5-7 класів), яка розроблена 
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завідувачкою ШБІЦ Т.В. Лихожон. Програма схвалена, як курс за вибором 

науково-методичною радою КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» 

та затверджена Міністерством освіти і науки України (гриф №2.1/12-Г-767 

МОН України від 13.10.2016р.).  З 2017 року курс введено у навчальний 

процес, бібліотекар має педагогічне навантаження. Це єдина в Україні 

програма навчання основам інформаційної культури,  яка затверджена 

офіційно [ 10]. 

 

 

 

 

 

Нова модель бібліотеки НВК «Школа гуманітарної праці» - 

 бібліотечно-інформаційний центр: структура та діяльність 

Сьогодні в розпорядженні бібліотеки 5 залів (майже 230 кв. м.).  В 

структурі - сучасний медіацентр зі спеціальним оснащенням:  6 комп'ютерів, 

підключених до мережі Інтернет, 2 проектори, 3 сканери, 4 принтери, 

електронні читанки (рідери), ламінатор та брошурувальний пристрій.. Фонд 

бібліотеки налічує понад 40 тис. примірників. Бібліотека передплачує понад 

50 назв газет і журналів, серед яких  педагогічні та науково - популярні 

видання і  дитяча періодика.  

 Бібліотека має добре розгалужений довідково-пошуковий апарат: 

абетковий і систематичний каталоги; довідково-бібліографічний фонд; 

краєзнавча картотека; систематична картотека статей, тематичні картотеки, 

тематичні списки Інтернет-ресурсів, адресовані різним групам користувачів. 

Медіатека  ШБІЦ налічує 345 примірників – аудіо-, видео- та електорнними 

(мультимедійними) ресурсами дисків і відеофільмів, що дозволяє педагогам 

школи урізноманітнити уроки а учням – розширити коло джерел для навчання 

та дозвілля. Багато вчителів мають свої колекції медіаресурсів, є можливість 

знайти необхідний ресурс у медіацентрі бібліотеки. 

 Технічні можливості бібліотеки дозволяють використовувати і 

матеріали шкільного освітнього порталу, який наповнюють учителі та учні 

школи( http://sgt-portal.ks.ua/ ). З 2015 року бібліотека має власний сайт, який 

дозволяє комунікувати з користувачами в режимі 24*7, розміщувати у 

відкритому доступі напрацювання працівників бібліотеки, оперативно 

інформувати про події і заходи, проводити опитування, тощо. Адреса сайта 

http://sgt-library.ks.ua/   

      

Інформаційне обслуговування, інформаційне забезпечення 

навчального процесу  

Пріоритети ШБІЦ: якісна новітня інформація, забезпечення вільного 

доступу до світових інформаційних джерел, формування знань у сфері 

інформаційної  та медійної культури. 

Систематичному інформуванню читачів традиційно сприяють книжкові 

виставки ( у тому числі й віртуальні),тематичні полиці, перегляди літератури.   

Головне завдання ШБІЦ  в інформаційному забезпеченні учнів  - 

допомога їм в опановуванні основ наук (навчання під час уроків та в 
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позаурочний час). З цією метою бібліотекарі створили ресурс «Школа юного 

академіка», зокрема http://sgt-library.ks.ua/akademik/#. Сьогодні інтенсивно 

ведеться робота з інформування членів шкільного наукового товариства. Це 

особлива група читачів для бібліотеки, яким надається допомога в пошуку 

інформації та консультації з питань оформлення та написання робіт, 

складання списків літератури. Бібліотекарі приймали участь і у підготовці  

збірника наукових робіт учнів http://sgt-library.ks.ua/chasopis-homo-

humanitarius.html  

Належна увага приділяється інформаційному забезпеченню 

педагогічного колективу, підтримці навчально-виховного процесу. Бібліотека 

акумулює та диференційовано надає інформацію педагогам про нові 

підручники, програми, методичні рекомендації, інструкції, нові технології 

тощо, а також забезпечує доступ до цих ресурсів. 

ШБІЦ НВК «Школа гуманітарної праці» впроваджує нові освітні 

технологій. Саме бібліотека стала ініціатором введення веб-квестів у 

навчальний процес. Активно використовує цю технологію і в бібліотечній 

роботі. «Подорож до Історії» - історичний веб-квест на основі однієї 

художньої книги. Ця ж технологія використовувалась і в краєзнавчому квесті 

«Херсон – моє місто». 

Бібліотека здійснює інформаційне забезпечення педагогічних рад, 

теоретичних і практичних семінарів, педагогічних читань, науково-

практичних конференцій. Особлива увага надається індивідуальному 

інформуванню педагогів. У бібліотеці збираються і опубліковані роботи 

педагогів нашої школи. Бібліотека виклала в  оцифрованому вигляді 

методичні посібники створені вчителями в розділі «Методична робота».  

Також на сайті бібліотеки оперативне публікується інформація, на сторінці 

бібліотеки викладається  інформація про нові надходження педагогічної 

літератури до фонду. http://sgt-library.ks.ua/informirovanie-

chitatilej/uchitelyu.html 

Бібліотека надає інформаційну – надання їм інформаційно-

консультативну батькам (допомога в навчанні, сімейне читання, виховання, 

координація дій зі школою). На базі бібліотеки працює творча група “Читання 

всією сім´єю” (керівник Лихожон Т.В., завідувачка ШБІЦ). Основне завдання 

цього об’єднання – вивчення читання у сім’ї, надання рекомендацій батькам, 

проведення батьківського всеобучу.  

Батьки наших учнів є читачами шкільної бібліотеки. Багато заходів 

проводиться з участю батьків. Наприклад, засідання сімейної book-

лабораторії, бали літературних героїв, та ін..  

  

Виховання медіа та інформаційної культури, створення 

власних медіапродуктів 

Основні завдання бібліотеки з формування інформаційної культури 

учнів – ознайомлення їх із інформаційними технологіями, формування 

бібліотечно-бібліографічної культури, навчання ефективним методам пошуку 

інформації. Вирішити ці завдання допомагає згадана вище авторська програма 

інтегрованого курсу «Основи інформаційної культури» (для учнів 5-7 класів), 

який введено  у навчальний план [10]. Бібліотекарі використовують і власні 
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розробки уроків основ медіаграмотності для проведення занять за цією 

програмою, а також навчання основам медіа та інформаційної грамотності 

інших груп учнів [6].   

Отримані учнями  знання дозволяють дітям створювати і власні медійні 

продукти. Спільний медіапроект бібліотеки й шкільного телебачення 

«Рекламна агенція», дозволив школярам і бібліотекарам не тільки 

використовувати новий вид реклами книг, але й надав можливість читачам 

спробувати себе в ролі тележурналістів, промоутерів книги. Сьогодні 

знімаються відеофільми та рекламні ролики, які демонструються на 

шкільному телебаченні, а також розміщуються на шкільному й бібліотечному 

сайтах http://sgt-library.ks.ua/reklamnoe-agentstvo.html  

Ідею створення буктрейлерів використовують не тільки бібліотекарі, а й 

учителі зарубіжної та української літератури. Щорічно бібліотека організує 

конкурс на кращий буктрейлер за певною книгою (твором). Рекламні ролики 

розміщуються на шкільному YouTube каналі.   

Роботи наших учнів неодноразово перемагали на фестивалі буктрейлерів 

і промороликів «Bookfashion», який організує Київський університет ім. 

Бориса Грінченка.  

Власні медіапродукти створюють і бібліотекарі. Прикладом може 

служити медіа та видавничий проект ілюстрований путівник «Твоя бібліотека. 

Щоденник мандрівника». У путівнику в привабливій формі надані відомості 

про структуру бібліотеки, склад її фондів, можливість доступу до локальних і 

віддалених електронних ресурсів, алгоритм пошуку необхідної інформації. 

Бібліотека  використовує путівник і як вид комплексної реклами, і як засіб для 

формування іміджу, і як інструмент для пошуку та роботи з інформацією. 

Перевага путівника – можливість використання протягом тривалого часу. 

Ще один проект ШБІЦ і шкільного телебачення – створення 

відеоекскурсій шкільною бібліотекою, які проводять учні [9].  Сьогодні в 

арсеналі нашого бібліотечно-інформаційного центру є три відеоекскурсії    

створені різними екскурсоводами, у різні роки. Одна із них – «Пригоди 

п'ятикласників у бібліотеці», де взяли участь актори шкільного театру.     

  

Бібліотека – творчий майданчик,  центр дозвілля. 

 Концепція НУШ особливу увагу приділяє формуванню власного 

мистецького смаку, здатність розуміти твори мистецтва, самостійно виражати 

творчі ідеї та формувати власні мистецькі смаки. Ця компетентність 

передбачає глибоке розуміння власної національної ідентичності як підґрунтя 

відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження 

інших[10].     

 З 2012 року в навчально-виховному комплексі впроваджується 

інноваційний досвід використання в освіті музейної педагогіки, виховання 

вміння розуміти мистецтво. Наприклад, засідання клубу любителів кіно.  

Бібліотека активно долучається до роботи з естетичного виховання школярів, 

оскільки має унікальний фонд літератури з мистецтва, в тому числі і 

медіаресурси.  Бібліотекарі готують також авторські презентації «Казкові 

сюжети художника В. Васнецова», «Художники малюють дітей», «Вчимося 

розуміти мистецтво» та ін..  
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http://sgt-library.ks.ua/reklamnoe-agentstvo.html
https://www.youtube.com/channel/UCqE5uuV9vBrCwAjgVSxu8lw/videos?view_as=subscriber
http://sgt-library.ks.ua/370-p-yatij-vseukrajinskij-festival-buktrejleriv.html
http://sgt-library.ks.ua/biblioteka/putevoditel-po-biblioteke/127-tvoya-biblioteka-dnevnik-puteshestvennika.html
http://sgt-library.ks.ua/biblioteka/putevoditel-po-biblioteke/127-tvoya-biblioteka-dnevnik-puteshestvennika.html
http://sgt-library.ks.ua/biblioteka/filmy-o-biblioteke/126-ekskursiya-po-biblioteke.html
http://sgt-library.ks.ua/reklamnoe-agentstvo/151-priklyuchenie-pyatiklassnikov-v-biblioteke.html
http://sgt-library.ks.ua/reklamnoe-agentstvo/151-priklyuchenie-pyatiklassnikov-v-biblioteke.html
http://sgt-library.ks.ua/bibliotechnye-vstrech/literaturnoe-kafe/346-glavnaya-rol-my-chitateli-my-aktery.html


Невід’ємна частина роботи бібліотеки – організація творчих літературних  

конкурсів. Щорічно проводиться конкурси декламаторів та літературні 

конкурси, наприклад  конкурс «Херсонщина – мій рідний край».  В результаті 

конкурсу бібліотека видала збірку робіт обдарованих учнів.   

  Наявність у бібліотеки просторого читального залу, сучасного 

мультимедійного устаткування дозволяє проводити різноманітні заходи на 

високому рівні. В арсеналі форм роботи бібліотеки і традиційні, давно 

використовувані бібліотеками (читацькі конференції, літературні ігри, 

поетичні  вітальні) і новітні, причому формат деяких із них розроблено  саме 

нашою бібліотекою: бібліозанурення, бібліопіца, бібліокруїз.   

 Відомі українські письменники у різний час були гостями бібліотеки: Галина 

Вдовиченко, Дара Корній, Марина Павленко, Сашко Дерманський та інші. 

    Популярні серед школярів поетичні та літературно-музичні вечори, які вже 

кілька років проходять у рамках проекту «Літературне кафе».   

Продовж останніх п’яти років реалізується проект «Бібліотечний week-end», 

основні завдання якого – виховання традицій сімейного читання та  

організація сімейного дозвілля у вихідні дні.  

 

Обмін інноваційними ідеями,  співпраця з бібліотекам 

 інших відомств, музеями, громадою. 

Шкільний бібліотечно-інформаційний центр Школи гуманітарної праці - 

майданчик передового досвіду. Бібліотека активно ділиться інноваційними 

ідеями під час різноманітних методичних заходів: семінарів-практикумів, 

науково-практичних конференцій, майстер-класів. У 2017 році на базі ШГТ 

відбувся науково-практичний семінар “Нова українська школа – школа, 

комфортна для дитини” за участю  заступників директорів шкіл міста  (лютий 

2017 р.); науково-практичний семінар “Бібліотечно-інформаційний центр – 

сучасна модель шкільної бібліотеки” за участю бібліотекарів шкіл міста і області 

(березень 2018 р.).  

Знакова подія для шкільної бібліотеки відбулася в травні 2019 року. 27-28 

травня на базі Національної бібліотеки України для дітей відбувся науково-

методичний семінар на тему «Моделювання особистого інформаційного 

простору учня». 

Досвід роботи ШБІЦ вивчено Херсонською академією неперервної освіти. У 

2019 видано методичний посібник «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр 

– сучасна модель бібліотеки закладу загальної середньої освіти» (Херсон, 2017). 

 Шкільний бібліотечно-інформаційний центр неодноразово був учасником 

Міжрегіонального ярмарку бібліотечних інновацій Бібліокре@тив ( http://biblio-

yarmarok.blogspot.com ), на якому пропонував авторські розробки та придбавав 

для втілення новаторські ідеї колег. 

Багато років  Школа гуманітарної праці плідно співпрацює  з  Херсонською 

обласною бібліотекою для дітей імені Дніпрової Чайки.  

Спільно з обласною  бібліотекою реалізовано декілька проектів:  " Слово": 

бібліотечна програма розвитку лексики дитини; "Бібліопогружение": програма 

навчання пошуку інформації у бібліотеці; "Основи медіаосвіти : бібліотечна 

складова" корпоративний проект; «Світові вершини мистецтва Херсонщини» та 

інші. Щорічно с ХОБД школа проводе сумісні семінари для педагогів та батьків. 

http://sgt-library.ks.ua/tvorchestvo-chitatelej/193-peremozhtsi-shkilnogo-literaturnogo-konkursu-khersonshchina-mij-ridnij-kraj.html
http://sgt-library.ks.ua/bibliotechnye-vstrech/literaturnoe-kafe/417-tainstvennyj-vecher-v-biblioteke.html
http://sgt-library.ks.ua/bibliotechnye-vstrech/literaturnoe-kafe/394-bibliopitstsa-s-6-a.html
http://sgt-library.ks.ua/bibliotechnye-vstrech/literaturnoe-kafe/408-puteshestvie-vokrug-sveta-s-knigami.html
http://sgt-library.ks.ua/biblioteka/filmy-o-biblioteke/126-ekskursiya-po-biblioteke.html
http://sgt-library.ks.ua/bibliotechnye-vstrech/literaturnoe-kafe.html
http://sgt-library.ks.ua/bibliotechnye-vstrech/klub-vykhodnogo-dnya.html
http://sgt-library.ks.ua/374-shkilna-biblioteka-shgt-v-natsionalnij-bibliotetsi-dlya-ditej-v-kievi.html
http://sgt-library.ks.ua/374-shkilna-biblioteka-shgt-v-natsionalnij-bibliotetsi-dlya-ditej-v-kievi.html
http://biblio-yarmarok.blogspot.com/
http://biblio-yarmarok.blogspot.com/
http://gorodmedia.blogspot.com/
http://gorodmedia.blogspot.com/


Наприклад  фокус-семінар “Дитина + Книга= Успіх”,  семінар “Керівництво 

читанням. Завдання педагогів і бібліотекарів у нових реаліях“. 

Школа гуманітарної праці була учасником і науково-методичної конференції 

«Школа і бібліотека: інтеграції медіаосвітніх практик», що відбулася 17-18 

квітня 2019 року. Досвід багаторічної співпраці Обласної бібліотеки для дітей 

імені Дніпрової Чайки та  Навчально-виховного комплексу «Школа гуманітарної 

праці» Херсонського обласного ради  був узагальнений та опублікований у 

збірці "Школа і бібліотека: креативні проекти, інноваційні програми» (Херсон, 

2014) 
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