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 залучення до читання; 
 формування інформаційної 

грамотності:  інформаційний 
пошук, критичне мислення; 

 етичне використання 
інформації (академічна 
доброчесність); 

  залучення учнів до навчання 
заснованого на дослідженнях 
(ключові компетентності для 
життя). 

 Наша бібліотека - це 
доброзичливе місце, яке існує 
для того, щоб заохочувати 
дітей читати, розмірковувати, 
дивуватися, питати та 
вчитися! 



  Бібліотека поєднує 
кілька елементів: 

 бібліотечний персонал,  
 ресурси , 
 простір 



  Про затвердження 
Державного стандарту 
початкової освіти 
ПОСТАНОВА від 21 лютого 
2018 р. № 87. 

 Метою початкової освіти є 
всебічний розвиток дитини, її 
талантів, здібностей, 
компетентностей та 
наскрізних умінь відповідно до 
вікових та індивідуальних 
психофізіологічних 
особливостей і потреб, 
формування цінностей, 
розвиток самостійності, 
творчості та допитливості. 
 

 Міжнародне дослідження 
грамотності читання 
(PIRLS) 
 
 



 Критичне оцінювання 
інформації для 
розв’язання життєвих 
проблем 

       Десять запитань від 
учителів математики … і 
як PISA може допомогти 
відповісти на них / 
перекл. з англ.; 
Український центр 
оцінювання якості 
освіти. Київ : УЦОЯО, 
2019. 82 с. 
 
 



 Покажчик-дайджест, рекомендаційний 
список літератури “Королева всіх 
наук: про математику та 
математиків» .  “Краєзнавчі 
математичні задачі”. 

 Бібліографічний огляд: 
“Десятихвилинки цікавої 
математики”. 

 Книжкова виставка: “Моя любов – 
Україна і математика”. (Михайло 
Пилипович Кравчук (1892–1942) – 
найвизначніший український 
математик ХХ сторіччя) 

  Вікторини, конкурси:  
“Математичний базар. Тим хто 
вивчає математику, тим хто навчає 
математики, тим хто любить 
математику, тим, хто ще не знає 
математику”. 

 Презентація “Що читали майбутні 
математики”  
 
 
 

 Проект УБА “Все про Європу: 
читай, слухай, дізнавайся в 
пунктах європейської 
інформації в бібліотеках»”за 
підтримки Європейського 
Союзу. 

 Представництво 
Європейського союзу в 
Україні 
https://eeas.europa.eu/delegations/
ukraine_uk 

    Виставка-подорож 
“Мандрівка  по Європі з 
поштовою листівкою” 

“ ЄС на книжковій полиці ” 
Віртуальні подорожі: 
“Європа очима українців” 

 Методичні рекомендації 
євроклубам 
 

 

https://kpi.ua/kravchuk
https://kpi.ua/kravchuk
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk
https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk


 Національна бібліотека 
України для дітей: 
Проект Ключ (Краща 
література юним 
читачам) 

 http://www.chl.kiev.ua/ 
 Державна бібліотека 

України для юнацтва  
Рубрики Читання, 
бібліографічні 
покажчики 

 http://www.4uth.gov.ua/ 

http://www.chl.kiev.ua/mbm/Book/Show/455 

http://www.chl.kiev.ua/
http://www.4uth.gov.ua/
http://www.chl.kiev.ua/mbm/Book/Show/455


 Поширення краєзнавчих 
знань, популяризація 
краєзнавчих інформаційних 
ресурсів, продуктів і послуг 
за допомогою 
різноманітних форм та 
засобів бібліографічної і 
масової роботи.  

 Меморіальна функція 
бібліотеки 

 Книжкові виставки: 
“Ріднокрай: історія і 
сьогодення”; “Наше село в 
світлинах”; “Стара 
фотографія розповідає”; 

 краєзнавчий лабіринт 
“Вулиці нашого містечка 
розповідають…”; “Історія під 
склом” 

 Бібліографічний огляд 
“Краєзнавчі сторінки 
вебсайтів” 

  Вечір батьків і дітей:  
“Подаруй мені цікаві історії 
про наше місто (село)” 
 



 Робота з вчителями для 
розробки програм чи занять з 
читання. 

 Підтримка вчителів у  інтеграції 
навичок інформаційної 
грамотності у свої програми та 
заходи. 

 Допомога у формуванні навичок 
посилань та цитування,  
допомога у підтримці стандартів 
академічної доброчесності. 

 
Як зацікавити дитину читанням 

Виховання культури читання 
Співпраця заради дитини 
Система освіти в різних 
європейських країнах 

Для педагогів Для батьків та членів громади 



 Проект “Літературний 
виклик”, найкращий 
проект 2019 року 

 Проект з розвитку 
читання «Як приборкати 
Книжкозавра» 

 Проект “Зелена 
бібліотека” 

 Проект “Реорганізація 
шкільних бібліотек в 
медіатеки”, інтерактивні 
зони — Book-пазл, Плей-
пазл та пленер-
майданчик 
 
 

Міжнародна асоціація 
шкільних бібліотек 

https://ula.org.ua/news/4452-proekt-z-rozvytku-chytannia-yak-pryborkaty-knyzhkozavra
https://ula.org.ua/news/4452-proekt-z-rozvytku-chytannia-yak-pryborkaty-knyzhkozavra
https://ula.org.ua/news/4452-proekt-z-rozvytku-chytannia-yak-pryborkaty-knyzhkozavra


 Українська бібліотечна 
асоціація 

 Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України 
ім.В.О.Сухомлинського 

 Національна бібліотека 
України для дітей 

 Державна бібліотека 
України для юнацтва 

 Педагогічний музей 
України 
 
 
 

EdEra – студія 
онлайн-освіти 
//https://www.

ed-era.com/ 

Освіторія // 
https://osvitor

ia.media 

Prometheus: 
Найкращі 

онлайн курси 
України та світу 

// 
https://prometh

eus.org.ua/ 

Український 
інститут 

майбутнього 
https://www.uifut
ure.org/publicatio
ns/news/25213-

education-
children 
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