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Заходи 
• науково-практичні семінари для директорів 

шкільних бібліотек; 
 

• семінари “Як не загубитися у світі інформації або 
можливості сучасної бібліотеки” для школярів 11 
класу;  
 

• майстер-класи щодо ресурсів відкритого доступу 
для школярів 10-11 класів; 
 

• дні відкритих дверей наукової бібліотеки для 
школярів 10-11 класів. 
 



Співпраця шкільних 
та вузівських 

бібліотек в 
навчально-виховному 

процесі: науково-
практичний семінар 

 



Як не загубитися у 
світі інформації або 
можливості сучасної 
бібліотеки: семінар 

для  школярів 11 класу 
школи № 1 селища 
міського типу Ріпки,  

12.10.2016 р. ) 



День відкритих 
дверей Наукової 

бібліотеки  
(школярі 10-11 класів 

шкіл м. Чернігова, 
щороку) 



Проблема 
• відсутність сайтів шкільних бібліотек  

(матеріальна та професійна 
складова); 
 

• відсутність програмного 
забезпечення шкільних бібліотек; 
 

• не поінформованість про ресурси 
вільного доступу для школярів. 



Ресурси вільного доступу   
для читачів шкільних бібліотек 







WorldCat є найбільшою в світі мережею бібліотечного 
змісту і послуг. Бібліотеки WorldCat орієнтовані на 
надання доступу до їх ресурсів в Інтернеті. 

Світова цифрова бібліотека (WDL) надає вільний 
доступ у мережі Інтернет у багатомовному форматі до 
великої кількості матеріалів, які представляють 
культуру різних країн світу.  

До електронної бібліотеки «Культура України» 
включено ресурси, що фізично зберігаються у фондах 
бібліотек, музеїв та інших закладів культури та ті, що 
надані авторами за договором на право використання 
об’єкта авторських прав. 

Europeana  є єдиною точкою доступу до мільйонів книг, картин, 
фільмів, музейних предметів та архівних записів, що були 
оцифровані по всій Європі. Це авторитетне джерело інформації, 
що надходить від європейських наукових і культурних установ.  



На сайті Читанки можна знайти будь-які відскановані 
дитячі книжки радянських часів, які пізніше не 
передруковувалися взагалі.  

Чтиво - це вільна онлайн-бібліотека 
україномовної літератури. Мета проекту - 
поширення і популяризація україномовних творів 
серед читачів.  

Ukrlib - найбільша електронна онлайн-бібліотека 
української літератури, яка крім українських книжок 
пропонує також літературну енциклопедію, біографії, 
шкільні твори, учнівські реферати, стислі перекази 
змісту творів з української та зарубіжної літератури. 

Електронна бібліотека Літера - колекція українських оцифрованих 
книг у форматах pdf, djvu. 





Огляд спеціалізованого сайту 
бібліотеки на платформі  

School Champion 



технічні 

Питання: 

технологічні 

організаційні фінансові 

управлінські 



SCHOOL CHAMPION 





Основні модулі: 

 модуль управління; 

 модуль новин; 

 архівний модуль; 

 інтерактивний модуль; 

 комунікативний модуль; 

 маркетинговий модуль; 

 модуль дистанційної освіти; 

 кабінет вчителя. 







Основні цілі створення 
бібліотечного сайту 

• 1. Створення галузевої міжвузівської електронної 
бібліотечної системи; 

• 2. Стабільне забезпечення студентів і викладачів вузів 
необмеженим доступом до повної бази; 

• 3. Ефективне використання вузом і скорочення 
фінансових затрат на придбання різних ресурсів; 

• 4. Впровадження інноваційних технологій в роботу 
бібліотеки і учбовий процес; 

• 5. Розвиток форм дистанційної освіти в сучасному ВНЗ; 
• 6. Підвищення показників ефективності ВНЗ за рахунок 

збільшення кількості офіційних публікацій. 
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