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    Сучасна система освіти переживає етап реформування та повного 
перезавантаження. Нова українська школа (НУШ) – це ключова реформа 
Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, в якій буде 
приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається 
зараз, а й уміння застосовувати їх у житті. За умови введення в дію активного 
чинника – Закону України «Про освіту» та його дотримання НУШ 
характеризуватиме високий технологічний рівень, новітнє навчально-
методичне й інформаційне забезпечення, потужний кадровий потенціал. 
      Шкільні бібліотеки як обов’язковий структурний підрозділ НУШ є 
важливим складником сучасного освітнього середовища. Головною метою 
діяльності шкільних бібліотек є забезпечення якісного бібліотечно-
інформаційного обслуговування учасників освітнього процесу та надання 
допомоги педагогам у всебічному розвитку особистості з глибоко 
усвідомленою громадською і соціальною позицією, системою наукових знань 
відповідно до інтересів Української держави. За концепцією НУШ, кожна 
школа матиме у своїй структурі сучасну бібліотеку, яка стане ресурсним 
осередком і експериментальним майданчиком для учнів і вчителів, 
забезпечить вільний доступ до якісних електронних підручників, 
енциклопедій, бібліотек, лабораторій.  
    В умовах швидких трансформаційних змін першочерговим завданням для 
шкільної бібліотеки є перетворення її з центру бібліотечних ресурсів і доступу 
до інформації у центр дослідження, відкриття, творчості та інноваційної 
педагогіки.  

 

Шкільна бібліотека в 
умовах Нової 

Української Школи 
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     Сучасна шкільна бібліотека повинна стати  місцем, де учень, вчитель і 
бібліотекар зустрічаються щодня для спільної роботи, де на практиці 
виховується потреба в знаннях, даються навички пошуку потрібної 
інформації, закладаються основи самоосвітньої діяльності. Кожна бібліотека 
повинна мати добре організоване інформаційне середовище, яке б відповідало 
запитам і потребам основної категорії користувачів.  
      Завдання шкільної бібліотеки допомогти творчому та відповідальному 
вчителю, який постійно працює над собою, у виборі нових навчальних 
посібників для реалізації програми НУШ. 
       Один із способів користування та поширення інформації – власний 
інтернет-ресурс, який повинен мати посилання на різні сайти, які допоможуть 
учителеві у підготовці до уроків, а також стануть джерелом додаткової 
інформації, де користувач матиме можливість користуватися електронними 
навчальними посібниками, додатковими програмованими матеріалами. 
      Концепція реформування ї освіти в Україні передбачає впровадження 
Національної освітньої електронної платформи. Сучасні технології в школі 
мотивують дітей до навчання і формуватимуть практичні навички та 
компетенції. В рамках реформи «Нова українська школа» передбачено 
створення національної освітньої платформи, що забезпечить вільний доступу 
до е-підручників всіх учасників освітнього процесу, зробить освіту більш 
якісною та доступною. 
      Бібліотечні заходи повинні задовольняти і розвивати інформаційні потреби 
і запити користувачів, розширювати коло пізнавальних інтересів, сприяти  
проведенню дозвілля, допомагати залученню нових користувачів до 
бібліотеки, здійснювати рекламу бібліотеці, створювати її імідж. На 
початковому етапі реалізації програми Нової української школи шкільна 
бібліотека, вчителі та учні самостійно повинні долучатися до процесу 
оновлення художнього фонду бібліотеки, наприклад проведення благочинної 
Акції «Подаруй бібліотеці книжку». Ще один спосіб (як варіант вивчення 
курсу «Я досліджую світ», «Математика») – шкільні ярмарки, які навчатимуть 
дітей, що гарні вчинки обов'язково повертаються. За рахунок виручених 
коштів можна передплатити дитячі періодичні видання або придбати дитячу 
літературу. Такий вид роботи можна інтегрувати і з предметними тижнями і з 
окремим вивченням предмету, та з масовою роботою бібліотеки. 
   Створення лепбука допоможе закріпити і систематизувати вивчений 
матеріал, а розглядання папки в подальшому дозволить швидко освіжити в 
пам’яті пройдені теми. Створити лепбук можна під час бібліотечного уроку. 
Лепбук - новітній спосіб організації учбової діяльності з молодшими 
школярами. Це гра, творчість, пізнання і дослідження нового, повторення і 
закріплення вивченого, систематизація знань і просто цікавий вид спільної 
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діяльності учителя, бібліотекаря та учнів, батьків і дитини. По суті лепбук є 
 інтерактивною папкою або міні-книжкою, в якій систематизовані знання по 
якійсь темі. Але замість сторінок в неї - кишеньки, складанки, міні-книжечки з 
сюрпризами, конвертики, що містять необхідний систематизований матеріал 
(у тому числі ілюстративний) для вивчення і закріплення знань по темі. 
Створення лепбуків – це процес пошуку, опрацювання та збереження суттєвої 
та цікавої інформації в незвичній формі. Теми можуть бути як широкі 
("Математика", "Пори року", "Моє літо", "Професії"), так і вузькі ("Іграшки", 
"Сніг", "Яблука","Польові квіти", "Дні тижня"). 
     Користувачі шкільних бібліотек вже не цікавляться звичайними 
книжковими виставками, набагато цікавішою для них є віртуальна, 
мультимедійна виставка. І це можна пояснити. Ми самі звертаємо увагу на 
яскраву, цікаву рекламу, в якій задіяні знаменитості. Рекламодавці 
намагаються привернути нашу увагу за допомогою всіляких акцій. Ось і 
бібліотекарі повинні стати мерчендайзерами, здатними зацікавити молодь, 
підтримати імідж шкільної бібліотеки. 
Інноваційні моделі шкільних бібліотек є не розкішшю, а необхідністю, яка 
враховує сучасні реалії.  
       Сучасна школа нового типу потребує і нового підходу до інформаційного 
забезпечення. Звідси виникла необхідність впроваджувати і використовувати 
нові інформаційні технології в шкільній бібліотеці.Нові інформаційні 
технології впевнено і міцно закріплюються в нашому повсякденному житті. 
Сучасна людина – від учня до науковця – не мислить себе без використання в 
своїй роботі та житті різноманітних джерел інформації. Чи то традиційні, чи 
новітні – вони збагачують людину, дають їй можливість стати більш 
освіченою і досвідченою, приймати участь в суспільному, політичному житті, 
навчають самостійно приймати рішення і сприяти культурному розвитку. 
     Шкільні бібліотеки є важливим джерелом інформації, що відноситься до 
навчальної програми. Вони повинні стати динамічним навчальним центром. 
Бібліотекарі мають підготовку і досвід в тому, як знаходити, оцінювати й 
використовувати інформацію. Співпрацюючи в команді з вчителями, 
бібліотекар може створити необхідний клімат для пізнання, творчості і 
навчання в інформаційному середовищі. Учні потребують значного 
керівництва і втручання впродовж всього процесу. Без керівництва, вони часто 
підходять до процесу в якості простого збору інформації, що призводить до 
копіювання та вставляння з невеликим редагуванням. З керівництвом, діти 
мають можливість сконцентруватися на здобутті нових знань та в процесі 
розслідування отримати особисті розуміння і навички. Учні повинні навчитися 
формулювати значущі питання, оцінити різні точки зору, а також 
використовувати широкий спектр ресурсів у своїх дослідженнях. Крім того, 
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учні 21-го століття повинні продемонструвати своє розуміння по-новому, за 
допомогою власних відео або мультимедійних презентацій. Ось чому кожна 
шкільна бібліотека повинна переосмислити та перебудувати стиль роботи та 
викладання з того, що вміщує тільки лекції, на гнучкий простір навчання, що 
підтримує декілька стилів та напрямків. 
Шкільний бібліотекар - помічник учителя у школі, належить до тієї когорти 
спеціалістів, які формують гідне майбутнє нашого народу. Зрозуміло, що роль 
бібліотекаря і самої бібліотеки буде змінюватися з часом, але одне залишиться 
назавжди: роль бібліотекаря освіченого, компетентного, завжди готового 
допомогти. 
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    Кисла З.О., 

 завідувачка бібліотеки ЗОШ №12 

Роль шкільної бібліотеки у 
формуванні здорової, компетентної 

особистості в умовах Нової 
Української  Школи 

Концепція Нової Української Школи 
визначає пріоритетними десять ключових 
компетентностей освіти впродовж життя 
людини, серед яких неабияку роль відіграє 
екологічна грамотність і здоровий спосіб 

життя.  

За останні роки в Україні відбулося значне погіршення здоров’я школярів. 

Проаналізувавши стан здоров’я учнів нашої школи, ми дійшли висновку:лише 
10% випускників школи можуть вважатися здоровими. 

 
Виходячи із цього, головним принципом у роботі школи залишається 

давньогрецький вислів: «Даючи знання, не відбирай здоров’я Над 
компетентністю збереження здоров’я учнів колектив нашої школи та шкільна 
бібліотека працюють з 2008 року, коли ще термін «компетенція» не був 
широко вживаний.  
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    Школа + бібліотека - осередок збереження здоров’я учнів. Працюючи над 
шкільною проблемою: «Впровадження здоров’язбережувальних технологій в 
навчально-виховний процес», шкільна бібліотека, як і весь педагогічний 
колектив, ставили за мету навчити дитину берегти своє здоров’я, разом  
набували досвіду користуючись досягненнями науковців, підхоплювали 
напрацювання інших шкіл та застосовували свої здоров’язбережувальні 
технології, які містили різні прийоми та методи.  По цій же темі успішно 
завершили експеримент Всеукраїнського рівня і увійшли в мережу шкіл 
сприяння здоров’ю. 

Науковці визначають  п’ять основних освітніх здоров’язбережувальних 
технологій: організаційно –педагогічні; психолого-педагогічні; навчально-
виховні; лікувально-оздоровчі. Перелічені технології шкільна бібліотека  
реалізує через цікаві традиційні і сучасні  форми роботи і визначає їх як  

 
Щоб робота досягла необхідного результату, створюємо умови: це перш 

за все  повноцінний  довідково-бібліографічний апарат,  це обов’язкова, тісна  
співпраця з вчителем, це комфорт і затишок, цікаве оформлення, актуальні 
виставки, спеціальні зони «У світі казок чарівних», «Цікаво про 
техніку»,«Навчись якщо хочеш!»  

 Проведення різних благодійних акцій, таких як: «Багата бібліотека-міцні 
знання», «Старий папір для нових книжок», «Збережемо легені Планети!» 
сприяють покращенню іміджу бібліотеки, дають можливість частішої зміни 
книжкових виставок та їх різноманітністі, сприяють вивченню читацьких 
інтересів, допомагають у залученні нових читачів.  

9 

 



Методичний вісник № 161/2019 

 

 Завдяки пошуковій роботі учнів, у бібліотеці зібрано папку прислів’їв та 
приказок про здоров’я. Частина їх розміщена на східцях школи, між 
поверхами, як невербальний метод. Методичною радою школи розроблено  
«Щоденник навчальних досягнень та збереження і зміцнення здоров’я », який  
містить корисну інформацію про шкідливі звички, хвороби, пам’ятки ,фото з 
цікавих заходів і свят, коротенькі розповіді про видатних людей-ювілярів.  

      В кожному класі є куточок здоров’я «Здоров’я – це здорово». Бібліотека 
бере участь у випуску шкільної газети «Нехворійко».  

Враховуючи данні досліджень Всесвітньої організації охорони здоров’я, 
(які доводять: 50% свого здоров’я людина зможе берегти сама) шкільна 
бібліотека провела  метод анонімного анкетування «Твоє здоров’я в твоїх 
руках». Він дозволив виявити  основні напрями здоров’язбережувальної 
роботи і причини, через які учні втрачають здоров’я, складено учнівську 
«Формулу здоров’я» та означено фактори, які шкідливо діють на дитячий 
організм. Це – екологія, харчування, руховий режим, особиста гігієна, 
неправильний спосіб життя.  

Екологічному вихованню, як одному з напрямів 
здоров’язбережувальних технологій, шкільна бібліотека надає особливої 
уваги.  

 
 

Найбільш вдалим  виявився екологічний проект «Добра книжка нас 
навчить довкілля серцем всім любить». Під час його створення чітко 
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визначилась група дітей, які об’єднались в поетичний клуб «Веселка», 
створили декілька віршованих сценаріїв екологічного змісту. 

 
Результатом їх творчої праці стали збірки «Екологічна веселка» та 

«Екологічна мозаїка». Проект – це комплекс різних заходів направлених на 
одну мету - виховати людину, яка б вміла зберегти природу і себе.  

В межах проекту члени Клубу «Юних натуралістів» розділився на три 
групи і досліджували українські первоцвіти: І - збирала наукову інформацію, 
ІІ – вірші, легенди, ІІІ - група учнів-волонтерів оформлювала буклет та 
розповсюджувала по класах. 

Шкільна екологічна агітбригада – універсальна форма і джерело 
здоров’я-збережувальних технологій, яка поєднує арттерапію, драмтерапію, 
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ізотерапію  та інші прийоми емоційного та інформаційного впливу на учнів. 

Надовго запам’яталася учням 9-11 класів науково-практична 
конференції «Відомий і невідомий Володимир Вернадський» (до 155-річчя з 
дня народження) учні заздалегідь готували доповіді та презентації про 
величезний вклад вченого в науку про ноосферу.  

 
При проведенні усіх заходів використовувалися різноманітні прийоми 

або цілі здоров’язбережувальні блоки.  

 
У річному плані роботи школи та бібліотеки  одна із декад присвячена 

популяризації історії життя українського народу. При проведенні 
народознавчих свят: «Дивна річ – у хаті піч», «Смачна українська кухня» та 
ін.. використовувалися різні здоров’язбережувальні прийоми та методи для 
підтримки інтересу до теми та з метою формування навичок правильного 
харчування.  
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При проведенні заходів було використано метод «Мозковий штурм», який 
створює атмосферу змагання та настрою. 

Комп’ютерні технології – невід’ємна складова у роботі, яку ми інколи 
перетворюємо із здоров’язбережної на шкідливу, але без неї вже неможлива 
наша діяльність.  

Скориставшись методом« Мікрофон» (який часто вживають мої колеги,  
було   створено групи: І групу -  прошу визначити, які корисні продукти 
зображені на екрані; ІІ - команда називає шкідливі. 

У кожній формі бібліотечної роботи вважаю доцільним використовувати 
прийом дослідницькі експедиції. Як приклад чудовий опис святкового 
українського застілля  (виразне читання уривка з поеми І.Котляревського 
«Енеїда» як метод арттерапії).  Завдяки різноманітності української кухні  в 
нагоді став інформаційно – навчальний прийом! Учні почули назви страв, які 
не чули раніше. Моя мета: застерегти від переїдання та навчити 
дотримуватися режиму  харчування, не переїдати навіть на свято.  Після 
Інформаційно-навчального прийому легко перейти на інший вид діяльності. 
Наприклад: загадки, конкурси, ігри, вікторини. Гра: Відгадай страву за 
описом.  
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Після Інформаційно-навчального прийому легко перейти на інший вид 
діяльності. Наприклад: загадки, конкурси, ігри, вікторини. Гра: Відгадай 
страву за описом.  

 
У формі театралізованої вистави провели «Форум вітамінів» під час якої 

учні розширили знання про вітаміни, їх величезну кількість та користь для 
організму. Було використано вправу: «Колесо здоров’я».  
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Кожна група  отримали «продукти». Завдання визначити: які вітаміни в 
них містяться, або  пропонується згадати вітаміни які учні знають. (малюємо 
«Колесо» на дошці, кожну спицю позначаємо певним вітаміном). 

Вправа доводить: кожен вітамін – це  міцна спиця в нашому колесі, 
тобто організмі, а це означає: людині ніщо не заважає рухатися вперед, радіти 
життю.  

        Для старших учнів пропоную згадати художні твори з описом чи то 
культом їжі, або звичаїв і традицій святкування.   

Працюючи над темою харчування не забуваємо про особисту гігієну. 
Правила  і засоби особистої гігієни нам допоможе згадати: «Острів гігієни» 
або «Галявина загадок». 

Проведення такої форми роботи, як консиліум «Чиї очі кращі?», вимагало 
використання різних здоров’язбережувальних прийомів і методів. 

 
У заходах по формуванню навичок збереження зору використовую 

прийоми: 

• профілактично-захисні (особиста гігієна) 
• компенсаторно-нейтралізуючі (фізкульхвилинки, гімнастика для 

очей) 
• стимулювальні (прийоми психотерапії, кольоротерапії) 

Популяризації здорового способу  життя один із найважливіших напрямів 
роботи. 

В школі щороку проходить міський молодіжний фестиваль «Молодь за 
здоровий спосіб життя». Якщо раніше, говорячи про шкідливі звички, ми 
називали паління, алкоголь, жуйку… тепер додалися наркотики, 
неупорядковані статеві стосунки.  Для роботи з старшими учнями 
запрошуються спеціалісти. Шкільна бібліотека набула певного досвіду з 
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профілактики найбільш розповсюдженої шкідливої звички серед учнів - 
тютюнопаління. З цією метою бібліотекою розроблено і проведено захід «Суд 
над цигаркою».  

 
Тут корисно використати вправи на дихання. Здорова людина легко 

набирає повітря, дихає на повні груди. Діти, у яких є проблеми, починають 
кашляти. Причиною може бути і паління, і те, що діти не займаються спортом, 
ведуть малорухомий спосіб життя. Захід у формі театралізованої вистави 
передбачає арттерапію у повному обсязі та виконання дихальних вправ - на 
затримку дихання або надування повітряних кульок. 

Щоквартально  в бібліотеці презентуються виставки – поради «За 
здоровий спосіб життя», «Кращій раціон – рух і стадіон», «Здоров’я – 
безцінний дар» та ін..  

У спеціальній рубриці тематичної картотеки «Здоровий спосіб життя» 
збираються сценарії, вислови видатних людей, сценки, вірші та ін.. матеріали 
на допомогу у підготовці до заходів.  

Питання здоров’я хвилювало людство завжди. Про це свідчить 
український фольклор. Робота з фольклором – обов’язкова складова заходів 
будь якої тематики.  

Учнів старших класів залучаю до підготовки презентацій про здоровий 
спосіб життя героїв літературних творів або життя письменників і великих 
людей. Тут доцільно використовувати також і такий прийом як «Акваріум» 
або «Ассоціативний кущ». 
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 До  Всеукраїнського  місячника  шкільних бібліотек, мета яких сприяти 
реалізації основних пріоритетів Нової української школи, бібліотека планує та 
проводить різноманітні заходи, спрямовані на укріплення морального, 
духовного і фізичного здоров’я. Це інтелектуально-розважальні конкурси: 
«Козацькі розваги», «Сила козацького духу», «Козацькому роду – нема 
переводу» та ін.    

Поряд з інформаційними матеріалами учні виконують різноманітні фізичні 
вправи, фізкультхвилинки або руханки, вправи на кмітливість, швидкість, 
винахідливість (побудуй курінь, підкуй коня, хто перший та ін.).
 Використовую як тематичні, так і музично-танцювальні. Вони 
розслаблюють м’язи, покращують кровообіг, піднімають настрій). 
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         «Казкотерапія» - універсальна форма роботи. Містить найбільшу 
кількість здоров’язбережувальних технологій. Всі властивості казки 
вміщуються в термін «КАЗКОТЕРАПІЯ».    

Хтось сказав: Казка – це природні ліки, які ми вживаємо інтуїтивно. 
Вона позитивно впливає на психічний стан дитини. Спокійний стан нервової 
системи повертає людині здоров’я. Вона виховує цілеспрямовану, сміливу, 
розумну, кмітливу,  тобто справжню людину: добру, толерантну. Казками ми 
прививаємо імунітет, який дозволить маленькій людині адаптуватися у 
жорстокому соціумі.  

 
В школі існує гурток «Чарівна казка», до складу якого входять діти з 
інвалідністю. Незважаючи на те, що діти різні за віком, мають різні вади 
здоров’я, вони з задоволенням виконують свої ролі в казках, набувають 
досвіду спілкування. Казкова атмосфера робить мрії дитини дійсністю, 
дозволяє і допомагає їй боротися зі своїми страхами і комплексами, вчить 
шукати вихід із проблемних ситуацій, робить їх впевненими, сміливішими, 
чуттєвими до проблем інших, хоч ненадовго забуваючи про свої. Казкотерапія 
запалює вогник надії та бажання бути такими як всі. Силами гуртка за 
сприянням бібліотеки  вже поставлено декілька казок. 

Реалізація програми 
науково-дослідницької роботи 
навч. закладу та бібліотеки за 
темою: «Впровадження 

здоров’язбережувальних 
технологій у навчально-
виховний процес як умови 
формування культури здоров’я 
учнів» дала можливість 
досягти певних результатів, 
головним з яких є система 

18 

 



Методичний вісник № 161/2019 

 

здоров’язбережувальних технологій;  
Перспективу подальшої роботи    шкільна бібліотека,  разом із 

колективом  школи, вбачає у пошуках нових технологій формування в учнів 
здатності до самооцінки, самоконтролю, самоактуалізації, духовно – 
соматичної рефлексії в умовах здоров’ятворчої та здоров’язбережувальної 
діяльності.  

«Коли немає здоров’я, мовчить мудрість, не може розцвісти мистецтво, 
не грають сили, марні багатство й неспроможній розум», – так сказав Геродот. 
Отже, здоров’я людини, як джерельна вода криниці, - найцінніше в житті 
кожного з нас. Саме тому потрібно вчити і вчитись берегти цілющі його 
краплини. 
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Воля Л.І., завідувачка бібліотекою ЗОШ №26 

Сучасні підходи до розвитку читацьких 

інтересів в умовах Нової Української Школи 

Моє кредо: Любити життя, і цінувати його 

кожну хвилину, нести радість. У книгах – шукати 

істину, у людях – мудрість. 

Книга – це скарб, мудрість і досвід, ретельна праця, 
творча думка і презентація ідей. Саме тому бібліотека 

школи є інформаційним центром як для учнів, так і для вчителів,  одним із 
важливих напрямків роботи якого є формування інформаційної культури 
читачів з використанням різних джерел інформації. 

Були визначені конкретні форми інформування кожної категорії читачів з 
урахуванням їхніх потреб. Продовжувалося формування довідково-
інформаційного фонду, були проведені виставки «Знайомтесь - нові книги!», 
«Українська книга – дітям!», «Прочитав сам – зацікав товариша», «День 
бібліографії», у яких з зацікавленістю прийняли участь учні школи.  

Певна робота проводилася мною  щодо популяризації літератури та медіа 
ресурсів, з цією метою були сформовані тематичні викладки книжного фонду, 
такі як: «Моя Батьківщина – Україна»,  «Край, овіяний легендами», «Правові 
знання – підліткам», «Сім׳я та школа – дві могутні сили виховання», 
«Пожежна безпека» тощо. 

 

 

 

 

 

 

20 

 



Методичний вісник № 161/2019 

 

Протягом поточного навчального року  я як бібліотекар постійно 
розширювала бібліотечно-інформаційні послуги на основі вдосконалення 
традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи, уведення в 
роботу новітніх технологій (комп’ютерні презентації, квести,  буктрейлери, 
віртуальні виставки, бібліошопінг, 
інтернет - марафон,  букслем 
(реклама). 

Діяльність шкільної бібліотеки 
спрямована на виховання в учнів 
інформаційної культури, любові до 
книги, культури читання, вміння 
користуватись бібліотекою, а також 
на забезпечення різноманітного 
змісту навчального процесу, всебічне 
сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом 
популяризації педагогічної літератури та інформації про неї. 

Особлива увага приділялася широкій популяризації української сучасної 
літератури, літератури з питань 
освіти, історії і культури 
українського народу та поваги до 
рідної мови, національно-культурних 
і духовних надбань нашого народу. 

Отримуючи нову літературу, 
готувала «Інформаційний бюлетень 
новинок», «Зустріч з новими 
книгами», організовувала відкриті 
перегляди літератури та періодики 
«Зупинись на хвилинку – подивись 
на новинки». На бібліотечно-

бібліографічних заняттях діти 
вчились користуватися книгою і 
опановували навички 
спілкування. Проводились бесіди 
з таких тем: «Виникнення 
писемності», «Подорож у країну 
«Журналія» (огляд-реклама 
періодичних видань), «Основні 
елементи книги. Книга 
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незвичайна – книга віртуальна», «Безпечний інтернет для дітей та підлітків.  
«Віртуальні бібліотеки: мандрівка сторінками сайтів дитячих видань.  

До святкових дат та урочистих організовувались виставки, викладки, 
полички, наприклад: «Україна – суверенна Держава», «Україна – європейська 
країна», «Дзвони Чорнобиля»,  «Край, овіяний легендами», «Збережемо 
пам΄ять про подвиг» тощо.  

Один раз на чверть  у читальному залі бібліотеки проводяться інформаційні 
дні. Цього дня діяли книжкові виставки, були розкладені , журнали, газети, а 
також усе нове і цікаве, що надійшло до бібліотеки школи за чверть. 
Інформаційна робота серед педагогічного колективу включала також виступи 
на засіданнях методичних об’єднань вчителів - предметників з 
інформаційними оглядами, оглядами періодичних видань на допомогу 
вчителю. 

Є багато форм і методів виховання культурної людини, прищеплення любові 
до книги і одна із них – прищеплення школярам навичок бібліотечно-
бібліографічної грамотності. У популяризації основ бібліотечно-
бібліографічних знань використовувуться найрізноманітніші методи: бесіди, 
лекції, практичні заняття, повідомлення учнів, різні види змагань, конкурсів. 
Особливо складно прищеплювати школярам навички користування 
довідковою літературою. Тому вчителі - предметники активно сприяли 
формуванню цих навичок: завдання з будь-якого предмета подавались так, що 
учні були змушені звертатися до словників і довідників, особливо вчителі 
географії, математики, хімії та української мови. Пробудженню інтересу до 
довідкової та науково-популярної літератури сприяло використання таких 
форм позакласної роботи, як олімпіади, конкурси, тематичні уроки та свята.  

  

Слід зазначити участь бібліотеки у 
проведенні щорічного місячника, який 
проходив в 2019 році під гаслом: 
«Бібліотека Нової Української школи – 
простір для освітніх можливостей 
кожного учня» і сприяв реалізації 
основних пріоритетів НУШ, зокрема, 
створення умов для розвитку і 
самореалізації кожної особистості, 
формування покоління, яке здатне 
вчитися упродовж всього життя, 

22 

 



Методичний вісник № 161/2019 

 

продуктивно розв’язувати нагальні проблеми сучасності, розвивати цінності 
громадянського суспільства, реалізації основних пріоритетів Нової української 
школи.. Особлива увага в ході проведення місячника приділялася видовищній 
інформації, що спонукає школярів звертатися до книг та пробуджує інтерес до 
читання; популяризації літератури та інтернет – сервісів. Спільно з педагогами 
навчального закладу  проводились  заходи, які були спрямовані на  
задоволення й розвиток інформаційних потреб і запитів користувачів 
бібліотеки, розширенню кола їх пізнавальних інтересів, забезпеченню дозвілля 
читачів, залученню нових користувачів до бібліотеки, рекламуванню 
бібліотеки, створенню її іміджу. З цією метою в рамках Всеукраїнського 
місячника шкільної бібліотеки бесіди: «Як виховати творчого читача?», «Діти, 
книга, бібліотека»; презентації бібліотеки «Бібліотека-територія успіху», 
дублер-шоу «Бібліотекар на час», подорожі  «У країну «Журналію», 
«Казковий світ 
бібліотеки»,виставки новинок 
літератури «Книжкова алея», 
бібліомандрівки «Читання – це 
цікаво!». 

Працюючи в тісному контакті з 
учителями,  я як бібліотекар 
використовую усі можливі форми 
співробітництва в здійсненні 
виховання культури читання 
школярів під час викладання різних 
предметів, у повсякденній роботі з 
читачами-учнями. 

     У популяризації основ бібліотечно-бібліографічних знань     
використовувалися най-різноманітніші методи: бесіди, лекції, бібліотечні 

уроки, практичні заняття, 
повідомлення учнів, різні види 
змагань, конкурсів. Крім того в 
класах  проводяться бесіди по 
збереженню підручників. 

Протягом року бібліотекою було 
проведено чимало цікавих і 
захоплюючих заходів: 

- бесіди з учнями 2-10 класів 
щодо правил користування 
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бібліотекою, виявлення їхніх інтересів та інформаційних потреб; 
- поповнено фонд художньою, науково-популярною літературою для 

вчителів та учнів, подарованою  учнями та батьками; 
- розроблено схему залучення бібліотечного активу до роботи в бібліотеці 

та класних колективах школи 
- на належному рівні організовано роботу з інформаційного 

обслуговування читачів, оновлено алфавітний  каталог;  
- традиційними стали бібліотечні уроки з бібліотечно-бібліографічної 

грамотності учнів, комп`ютерні 
презентації з морально-етичного, 
патріотичного виховання, 
екологічної спрямованості, 
екскурсії до бібліотеки та посвята в 
читачі учнів молодших класів; 

-  уся робота шкільної 
бібліотеки спрямована на виховання 
гармонійної, морально досконалої 
особистості, свідомої свого 
громадського обов`язку, відкритої 
до інтелектуального і творчого 
розвитку. 

Таким чином, дії бібліотеки та всього педагогічного колективу дали певні 
результати. 

Майже всі діти школи вільно орієнтуються у книжковому фонді бібліотеки 
відповідно до їх вікової групи; вони мають первинні знання про книгу, 
бібліографію, бібліотеку від загального ознайомлення з бібліотекою до знання 
змісту окремих розділів книжкового фонду і вибору книг, використання 
каталогів і картотек. 

Вагому допомогу шкільному 
бібліотекарю надає актив 
бібліотеки, до складу якого 
входять старшокласники. Разом із 
бібліотекарем актив визначає 
тематику інформацій, бере участь 
у підборі матеріалу для 
інформування, обробляє його, 
виступає з оглядами літератури та 
періодичної преси, проводить 
інформаційні п’ятихвилинки у 
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кожному класі, а також – Дні та Тижні інформації. 

Бібліотечним активом один раз у семестр в школи проводяться  рейди-
перевірки.  В бібліотеці оформлений куточок «Книжкова лікарня», де учні 
лікують книги. Проводиться робота по ознайомленню учнів з правилами 
користування бібліотекою, даються рекомендації батькам щодо виховання у 
дітей бережливого ставлення до навчальної книги. Спільно з учителями 
проводяться бесіди, бібліотечні уроки з виховання у дітей бережливого 
ставлення до навчальної книги. 

Мною було проведення анкетування учнів 2 – 11 класів. Найактивнішу 
участь в опитуванні взяли учні початкових класів. На запитання «Чи любите 
ви читати?» переважна більшість дітей відповіла позитивно. Багатьом дітям 
прочитані книги допомагають готуватися до уроків. Серед улюблених книг 
переважають казки, легенди, пригоди, книги природничої тематики. 
Найкращими порадниками при виборі книг для учнів початкових класів є 
вчителі, батьки. Учні знають і читають дитячі періодичні видання. Книги для 
читання беруть переважно в шкільній бібліотеці. 

Серед учнів середньої ланки зацікавленість бібліотекою, книгами дещо 
зменшується. Читають переважно програмну літературу, тому серед 
улюблених авторів часто звучать прізвища письменників, твори яких 
вивчають за шкільною програмою. Вибирати книги люблять самостійно, а ще 
помітна тенденція називати своїми порадниками при виборі книг друзів. Ця 
тенденція ще яскравіше виражена у старшокласників. Відповіді учнів цієї 
вікової категорії популяризуються від глибоких змістовних до несерйозного 
ігнорування. Багато дітей 
використовують додаткову 
літературу при підготовці до 
уроків. Майже в кожного є 
домашня бібліотека. Читають 
журнали. На жаль, мало 
цікавляться хорошою дитячою 
та юнацькою періодикою. 
Серед статей, які їм 
запам’яталися найбільше, часто 
називають кримінальні, плітки з 
життя « зірок» кіно та естради. Найбільше люблять читати пригоди, 
детективи, фантастику. Відвідують інші бібліотеки нашого міста, а не лише 
шкільну. Є учні які взагалі майже нічого не читають. Часто називають 
улюблених авторів зарубіжних класиків. 
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Треба зазначити, що резерви шкільної бібліотеки в справі інформаційної 
роботи далеко не вичерпані. Постійний пошук нових, ефективних технологій, 
прагнення до формування 
системи інформаційної 
підтримки освіти, тісний 
взаємозв’язок і взаємодія з 
педагогічним колективом 
сприяє утвердженню шкільної 
бібліотеки як справжнього 
культурного, інформаційного 
і освітнього центру, який 
одержує, зберігає і 
розповсюджує різноманітні 
джерела інформації, здатні 
задовольнити будь-які запити 
своїх читачів. 

Таким чином, зміст роботи бібліотеки гімназії  був спрямований на те, щоб 
формувати духовний світ дитини і сприяти гармонійному розвитку 
особистості, яка здатна бути спадкоємцем і продовжувачем прогресивних 
національних традицій.  
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документа доступний також в інтернеті: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/947-2017-%D0%BF.  

6. Про деякі організаційні питання щодо підготовки педагогічних 
працівників для роботи в умовах Нової української школи : наказ М-ва освіти і 
науки України від 15 січ. 2018 р. № 34 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і 
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науки України. – 2018. – № 2. – С. 72–73. – Текст документа представлено 
також в інтернеті: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0034729-18.  

7. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання 
дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді та Методичних рекомендацій щодо національно-
патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах : наказ М-ва 
освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641 // Інформ. зб. та комент. М-ва 
освіти і науки України. – 2015. – № 7. – С. 70–95 № 8. – С. 87–95. – Додатки: 
Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді; Методичні 
рекомендації щодо національнопатріотичного виховання у загальноосвітніх 
навчальних закладах. – Текст документа доступний також в інтернеті: 
http://old.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/4068-.  

8. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації 
освітнього простору Нової української школи : наказ М-ва освіти і науки 
України від 23 берез. 2018 р. № 283 // Інформ. зб. та комент. М-ва освіти і 
науки України. – 2018. – № 5. – С. 23–25. – Текст документа представлено 
також в інтернеті: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0283729-18.  

9. Про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки 
України» електронним засобам навчального призначення (електронним 
підручникам) для початкових класів Нової української школи : наказ М-ва 
освіти і науки України від 4 жовт. 2018 р. № 1078 // Інформ. зб. для дир. шк. та 
зав. дит. садка. – 2018. – № 10. – С. 8–9. – Текст документа представлено 
також в інтернеті: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1078729-18.  

10. Про проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних 
бібліотек : наказ М-ва освіти і науки України від 12 серп. 2014 р. № 931 // 
Інформ. зб. для директора шк. та зав. дит. садочком. – 2014. – № 16/17. – С. 
78–81. – Текст документа представлено також в інтернеті: 
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/42471/. Нова українська школа – ключова 
реформа Міністерства освіти і науки України  

11. Кузь, В. Г. Нова українська школа за концепцією розвитку освіти на 
період 2015– 2025 рр. / В. Г. Кузь // Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН 
України = Pedagogicsandpsychology. Newsletterofthe NAPS ofUkraine. – 2017. – 
№ 1. – С. 21–26. – Бібліогр.: 7 назв.  

12. Нова Українська школа : [веб-сторінка] / М-во освіти і науки 
України. – Електрон. дані. – [Київ], 2019. – Режим доступу: 
https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola, вільний.  
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13. Нова Українська школа: концептуал. засади реформування серед. 
шк. / група упоряд.: Гриневич Лілія [та ін.] ; заг. ред.: Грищенко Михайло. – 
[Київ], 2016. – 40 c. – Текст документа представлено також в інтернеті: 
https://nus.org.ua/wpcontent/uploads/2017/07/konczepcziya.pdf.  

14. НУШ: Нова Українська школа : [портал] / ГО «Смарт Освіта» у 
партнерстві з М-вом освіти і науки України. – Електрон. дані. – [Київ], 2019. – 
Режим доступу: https://nus.org.ua/, вільний.  

15. Панельна дискусія «Бібліотека Нової української школи: реалії та 
перспективи» / матеріал підгот. Хемчян І. І. // Шкіл. б-ка плюс. – 2018. – Жовт. 
(№ 19/20). – С. 2–5. Про захід на IX Львівському міжнародному бібліотечному 
форумі в межах 25-го Міжнародного Форуму видавців у Львові (22 вересня 
2018 р.). Бібліотека Нової української школи як об’єкт інформатизації  

16. Баліка, Л. М. Шкільна бібліотека та інформаційно-комунікаційні 
технології / Л. М. Баліка // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / Рівнен. 
держ. гуманіт. ун-т. – Рівне : [б. в.], 2016. – Вип. 4. – С. 305–311. – Бібліогр.: 14 
назв. – Текст статті представлено також в інтернеті: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2016_4_37. У статті проаналізовано погляди 
вчених на роль бібліотеки навчального закладу з позиції перетворення їх у 
інформаційні центри, медіатеки. Розглядається питання функціонування 
шкільної бібліотеки як інформаційного центру. Досліджуються концептуальні 
положення діяльності таких центрів, обґрунтовуються організаційно-
педагогічні умови створення ШБІЦ в Україні на сучасному етапі, 
проаналізовано головні ознаки ШБІЦ.  

17. Блудова, І. Г. Формування медіатеки на базі шкільної бібліотеки / 
Ірина Григорівна Блудова // Джерело пед. інновацій : інформ. технології в б-ці 
загальноосвіт. навч. закл. – 2015. – Вип. 1 (9). – С. 10–15. – Бібліогр.: 13 назв.  

18. Інформатизація освіти і зародження нового освітнього середовища 
як основи нової української школи / Л. М. Калініна [та ін.] // Комп'ютер у шк. 
та сім'ї. – 2017. – № 4. – С. 3–7. – Бібліогр.: 8 назв. У статті розглянуто 
проблеми, пов’язані з необхідністю наповнення освітнього простору України 
електронними освітніми ресурсами належної якості. Обґрунтовано 
необхідність пошуку нових шляхів забезпечення доступності для вчителів 
ЗЗСО до електронних освітніх ресурсів та подано деякі результати роботи 
комісії з питань інформатизації закладів освіти.  

19. Коченгіна М. В. Можливості використання онлайн-сервісів та 
інформаційних агрегаторів у роботі шкільного бібліотекаря / Маріанна 
Вікторівна Коченгіна // Джерело пед. інновацій : інформ. технології в б-ці 
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загальноосвіт. навч. закл. – 2015. – Вип. 1 (9). – С. 21–24. 20. Поліщук, А. А. 
Використання ІКТ в роботі шкільної бібліотеки /А. А. Поліщук // Шкіл. 
бібліотекар. – 2016. – № 1. – С. 3–6. – Бібліогр.: 5 назв.  

21. Прокопенко, Л. С. Створення сайта шкільної бібліотеки / Лідія 
Семенівна Прокопенко // Джерело пед. інновацій : інформ. технології в б-ці 
загальноосвіт. навч. закл. – 2015. – Вип. 1 (9). – С. 58–65. – Бібліогр.: 9 назв. 
Формування інформаційних ресурсів шкільних бібліотек  

22. Бондар, Л. М. Комплектування фонду шкільної бібліотеки на 
допомогу національно-патріотичному вихованню дітей і молоді / Людмила 
Миколаївна Бондар // Таврійс. вісн. освіти. – 2017. – № 3. – С. 285–295. – 
Бібліогр.: 6 назв.  

23. Бондар, Л. М. Комплектування фонду шкільної бібліотеки як 
складова ланка в системі навчально-виховного процесу освітнього закладу / 
Людмила Бондар // Вісн. Кн. палати. – 2018. – № 12. – С. 20–23. – Бібліогр.: 12 
назв.  

24. Галович, А. М. Трансформація фонду шкільної бібліотеки / А. М. 
Галович // Шкіл. б-ка. – 2014. – № 10. – С. 11–13. У статті йде мова про фонд 
шкільної бібліотеки, в т. ч. про його наповненість електронними освітніми 
ресурсами.  

25. Іванова, Я. З користю для себе та читачів, або Якою має бути 
інформаційнобібліографічна продукція шкільної бібліотеки : [рекомендації] / 
Яна Іванова, Валентина Короткевич // Шкіл. бібл.-інформ. центр. – 2014. – № 
2. – С. 40–47.  

26. Мацібора, Н. Г. Організація інформаційного ресурсу шкільної 
бібліотеки / Н. Г. Мацібора // Шкіл. б-ка плюс. – 2017. – Верес. (№ 17/18). – С. 
15–19. – Бібліогр.: с. 19. – Текст статті представлено також в інтернеті: 
http://journals.dnpb.gov.ua/article/view/110470. У статті розглянуто питання 
зберігання інформаційного ресурсу шкільної бібліотеки. Подано інформацію 
про обладнання приміщення бібліотеки, розміщення фонду, забезпечення 
відповідних умов збереження документів.  

27. Пелех, В. В. Алгоритм інвентаризації бібліотечного фонду 
шкільних підручників: конструктивний підхід / В. В. Пелех, О. В. Микало // 
Шкіл. бібліотекар. – 2017. – № 8. – С. 13–21.  

28. Упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику 
роботи бібліотек закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти : 
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метод. рек. / уклад. І. Г. Лобановська ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. 
Сухомлинського. – Київ, 2018. – 63 с. – (Серія „На допомогу професійній 
самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 17) (Шкільна бібліотека 
плюс ; № 15/16, серпень). – Текст методичних рекомендацій представлено 
також в інтернеті: http://dnpb.gov.ua/wpcontent/ 
uploads/2018/10/Uprov_metod_rec.pdf.  

29. Школи забезпечуватимуть е-підручниками – уряд затвердив новий 
порядок [Електронний ресурс] // НУШ: Нова Українська школа : [портал] / ГО 
„Смарт Освіта” у партнерстві з М-вом освіти і науки України. – Електрон. 
дані. – [Київ]. – 2019. – 24 січ. – Режим доступу: 
https://nus.org.ua/news/shkolyzabezpechuvatymut-e-pidruchnykamy-uryad-
zatverdyv-novyj-poryadok/, вільний. Основні напрями діяльності бібліотек 
закладів освіти на сучасному етапі  

30. Брижицька, О. М. Переосмислення ролі шкільної бібліотеки у 
сучасному освітньому просторі / О. М. Брижицька // Шкіл. б-ка плюс. – 2014. 
– Лип. (№ 13/14). – С. 8–13. – Бібліогр.: 7 назв. У статті розкривається роль 
сучасної шкільної бібліотеки як інформаційного центру розвитку, підтримки 
обдарованих учнів у їх становленні як творчої неповторної особистості.  

31. Волкова, Н. І. Складання річного плану роботи шкільної бібліотеки: 
конструктивний підхід / Н. І. Волкова // Шкіл. бібліотекар. – 2015. – № 10. – С. 
5–10. 32. Греченіна, Т. І. Форми роботи шкільної бібліотеки з початковими 
класами, які навчаються за спецпрограмами : [із досвіду роботи б-ки ЗОШ № 
103 м. Харкова] / Т. І. Греченіна // Шкіл. бібліотекар. – 2018. – № 7. – С. 2–5.  

33. Данилюк, О. М. Ключові компетентності шкільного бібліотекаря: 
загальна характеристика / О. М. Данилюк // Шкіл. бібліотекар. – 2013. – № 8. – 
С. 2–7. – Бібліогр.: 9 назв.  

34. Жмур, Л. О. Річний звіт бібліотеки / Л. О. Жмур, Ю. М. Спащенко // 
Шкіл. б-ка. – 2014. – № 3. – С. 18–19.  

35. Какуша, А. Електронний щоденник у практиці шкільної бібліотеки / 
Алла Какуша // Шкіл. бібл.-інформ. центр. – 2014. – № 8. – С. 19–25.  

36. Кухаренко, Г. М. Роль шкільної бібліотеки в запровадженні нових 
освітніх стандартів : [із досвіду роботи б-ки – лаб. перспектив. досвіду з 
питань автоматизації бібл. процесів Херсон. НВК „Дошкільний навчальний 
заклад – загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 15” Херсон. міськ. ради] / 
Кухаренко Г. М. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо 
культуру потреб особистості : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. і 
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ХХІІ Всеукр. пед. читань, 24–25 верес. 2015 р. / НАПН України [та ін.]. – 
Херсон, [2015]. – Ч. 3. – С. 64–70. – Бібліогр.: 7 назв.  

37. Лихожон, Т. Бібліотечно-інформаційний центр – сучасна модель 
шкільної бібліотеки / Тетяна Лихожон // Рід. шк. – 2016. – № 10. – С. 58–61. – 
Бібліогр.: 10 назв. – Текст статті представлено також в інтернеті: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsh_2016_10_16. У статті йдеться про шкільний 
бібліотечно-інформаційний центр, його структуру, завдання, ресурси. 
Розглянуто деякі заходи та інноваційні проекти, що реалізуються в бібліотеці 
та навчальному закладі. Досвід бібліотечноінформаційного центру НВК 
«Школа гуманітарної праці» має зацікавити бібліотекарів шкільних бібліотек, 
керівників закладів освіти, які планують модернізацію бібліотеки.  

38. Мандибура, І. Шкільна бібліотека – інформаційний центр 
навчального закладу : [інформ. діяльність шкіл. б-ки] / І. Мандибура // Шкіл. 
б-ка плюс. – 2016. – Січ. (№ 1/2). – С. 10–19. – Бібліогр.: 7 назв.  

39. Матвійчук, О. Є. Шкільна бібліотека – інформаційна платформа для 
набуття знань / Оксана Євгенівна Матвійчук // Бібліотека: місце традицій, 
простір інновацій : матеріали круглого столу, присвяч. 55-річчю наук. б-ки 
Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Київ, 30 листоп. 2018 р. / Київ. нац. ун-т 
культури і мистецтв, Наук. б-ка. – Київ : Видавн. центр КНУКіМ, 2018. – С. 
59–63. – Бібліогр.: 5 назв. – Текст статті представлено також в інтернеті: 
http://lib.knukim.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/11/Biblioteka-mistse-traditsiy.pdf.  

40. Нерушак, О. Форми методичної роботи із шкільними 
бібліотекарями / О. Нерушак // Шкіл. б-ка плюс. – 2015. – Лип. (№ 13/14). – С. 
9–19. – Бібліогр.: 7 назв. 

 41. Покроєва, Л. Д. Модернізація роботи шкільної бібліотеки як умова 
створення інформаційного освітньо-наукового простору навчального закладу / 
Любов Денисівна Покроєва // Джерело пед. інновацій : інформ. технології в б-
ці загальноосвіт. навч. закл. – 2015. – Вип. 1 (9). – С. 6–9.  

42. Хемчян, І. І. Модернізація шкільних бібліотек як сучасних 
ресурсних бібліотечноінформаційних центрів / [підгот. І. І. Хемчян] // Рід. шк. 
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43. Шкільний бібліотечно-інформаційний центр – сучасна модель 
бібліотеки навчального закладу : матеріали до Всеукр. конкурсу «Шкільна 
бібліотека», номінація «Шкільна бібліотека – інформаційний центр 
навчального закладу» / підгот. Лихожон Тетяна Володимирівна. – Херсон : [б. 
в.], 2017. – 50 с. – Текст документа представлено також в інтернеті: 

32 

 

http://lib.knukim.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/11/Biblioteka-mistse-traditsiy.pdf


Методичний вісник № 161/2019 

 

http://www.library.kherson.ua/2017/ШГП/1.Лихожон. ШБIЦ - сучасна модель 
бiблiотеки навчального закладу. Херсон.pdf.  
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Бібліогр.: 11 назв. – Текст статті представлено також в інтернеті: 
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патріотичного виховання молоді / Л. В. Ворфлік, З. Г. Жеребкіна // Шкіл. б-ка 
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засіб інформаційного впливу на читача / Т. П. Герасимчук // Шкіл. бібліотекар. 
– 2017. – № 12. – С. 5–11.  

50. Дудар, О. Застосовуємо музейний досвід у роботі шкільної 
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51. Жеребкіна, З. Г. Методичні матеріали та зауваги щодо проведення 
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53. Запорожець, О. О. Бібліотечний воркшоп як метод упровадження 
інтерактивних технологій / О. О. Запорожець // Шкіл. бібліотекар. – 2015. – № 
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54. Зігура, Т. І. Особистісно орієнтовані технології у виховній роботі 
шкільної бібліотеки / Т. І. Зігура // Шкіл. бібліотекар. – 2013. – № 2. – С. 5–9. – 
Бібліогр.: 5 назв.  

55. Клімова, С. В. Традиційні та інноваційні форми роботи шкільного 
бібліотекаря у формуванні системоутворюючих понять національної 
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56. Клочек, М. І. Креативні методи співпраці шкільного бібліотекаря та 
вчителів як засіб розвитку громадянської компетентності учнів / М. І. Клочек 
// Шкіл. бібліотекар. – 2017. – № 4. – С. 14–18. – Бібліогр.: 6 назв.  

57. Лушпай, Л. М. Роль шкільної бібліотеки у розвитку творчої 
особистості учнів / Л. М. Лушпай // Шкіл. б-ка плюс. – 2014. – Лип. (№ 13/14). 
– С. 20–25. – Бібліогр.: 5 назв.  

58. Морєва, О. Гурткова робота бібліотекаря : [консультація] / Олена 
Морєва // Шкіл. бібл.-інформ. центр. – 2014. – № 3. – С. 50–54. Нормативно-
організаційні засади функціонування бібліотечних гуртків і умови оплати 
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59. Ніколайченко, О. Просвітницька функція шкільних бібліотек у 
формуванні здорового способу життя / О. Ніколайченко // Шкіл. б-ка плюс. – 
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60. Ночвінова, О. Шкільна бібліотека – осередок виховання в учнів 
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61. Охріменко, Н. М. Шкільна бібліотека – інформаційний осередок у 
формуванні національної гідності школярів / Наталя Миколаївна Охріменко // 
Джерело пед. інновацій : інформ. технології в б-ці загальноосвіт. навч. закл. – 
2015. – Вип. 1 (9). – С. 103–109. – Бібліогр.: 13 назв.  

62. Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи : 
метод. рек. / [авт.: Т. В. Добко, І. І. Хемчян, Л. М. Бондар, А. І. Рубан ; наук. 
ред.: Л. Д. Березівська, Т. В. Добко ; наук. консультант О. К. Журба ; літ. ред. 
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61–66. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників 
освітянських бібліотек» ; вип. 16). – Текст видання представлено також в 
інтернеті: 
http://dnpb.gov.ua/wpcontent/uploads/2017/09/patriotic_education_method_recom
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64. Роль шкільної бібліотеки в національно-патріотичному вихованні 
учнівської молоді : зб. метод. матеріалів / [упоряд.: Ворфлік Л. В., Жеребкіна 
З. Г. ; за заг. ред. Л. Д. Покроєвої, С. Є. Вольянської] ; Харків. акад. неперерв. 
освіти. – Харків, 2017. – 235 с. – Текст видання представлено також в 
інтернеті: 
http://dnpb.gov.ua/wpcontent/uploads/2017/10/The_role_of_the_school_library_in_
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66. Сидоренко, О. М. Особливості обслуговування в шкільній 
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Бібліогр.: 18 назв.  

67. Соколов, В. Валеологічний супровід бібліотечно-інформаційної 
діяльності в шкільних бібліотеках / Віктор Соколов // Бібл. вісн. – 2017. – № 6. 
– С. 10–17. – Бібліогр.: 25 назв. Розкрито специфіку культурно-просвітницької 
роботи шкільних бібліотек, спрямованої на розвиток культури здоров’я 
суб’єктів бібліотечно-інформаційної діяльності.  

68. Тютюнник, Ю. А. Формування здорового способу життя засобами 
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69. Фоменко, Т. Просвітницька функція шкільних бібліотек у 
формуванні здорового способу життя / Тетяна Фоменко // Шкіл. б-ка плюс. – 
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70. Хемчян, І. І. Формування патріотизму як основа виховної роботи 
шкільної бібліотеки / Ірина Іванівна Хемчян // Шкіл. б-ка плюс. – 2016. – 
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71. Хемчян, І. І. Шкільна бібліотека в системі громадянсько-
патріотичного виховання учнівської молоді [Електронний ресурс] / І. І. 
Хемчян // Українські педагоги про національно-патріотичне виховання : зб. 
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Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/704514/1/ЗБІРНИК-ОСТАТОЧНИЙ.pdf, 
вільний (дата звернення: 25.06.2019). – Назва з екрану.  

72. Чернописька, А. М. Національно-патріотичне виховання учнівської 
молоді – процес формування духовних цінностей у сучасному світі / А. М. 
Чернописька // Шкіл. б-ка плюс. – 2017. – Жовт. (№ 19/20). – С. 24–28. – 
Бібліогр.: с. 28.  

73. Чорна, І. В. Роль бібліотеки у розвитку національної свідомості 
учнів / І. В. Чорна // Шкіл. б-ка. – 2015. – № 8. – С. 17–19.  

74. Шабанова, М. Робота шкільної бібліотеки з формування здорового 
способу життя / Марина Шабанова // Шкіл. б-ка плюс. – 2013. – Квіт. (№ 7/8). 
– С. 12–14. – Бібліогр.: 12 назв.  

75. Шкільна бібліотека. Виховні заходи / [авт. кол.: Наталія Литвин та 
ін. ; упоряд. Н. Харченко ; ред. рада: М. Мосієнко та ін.]. – Київ : Шкіл. світ, 
2016. – 156, [2] с. – (Серія „Бібліотека «Шкільного світу»”).  

76. Шлях читача до бібліотеки : [обслуговування користувачів; 
соціокультур. діяльність б-ки; популяризація читання]. – Київ, 2015. – 48 с. 
(Шкільна бібліотека ; № 11) ; (темат. вкладка до журн. „Шкільна бібліотека” ; 
вип. 1). Формування інформаційної культури користувачів  

77. Гайдай, Л. М. Партнерство бібліотекаря та вчителів у вихованні 
компетентного користувача / Л. М. Гайдай // Шкіл. бібліотекар. – 2019. – № 2 
(лют.). – С. 2–6. – Бібліогр.: 7 назв. У статті розглянуто напрями партнерства 
бібліотекаря та вчителів у навчанні учнів критично мислити та досягати 
поставленої мети.  

78. Книжка у світі Медіа [Електронний ресурс] : програма факультат. 
курсу з медіаграмотності для закл. заг. серед. освіти. Розроблення занять : [5–7 
кл.] / Дегтярьова Г. А., Білик О. М., Кукленко О. С. – Електрон. дані. – [Київ : 
Академія української преси, Центр вільної преси, 2018]. – 117 с. : іл. – Режим 
доступу: http://www.aup.com.ua/uploads/BookInMediaWorld_2018_small1.pdf, 
вільний (дата звернення: 12.11.18). – Назва з екрана.  
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79. Коропатник, М. М. Медійна та інформаційна грамотність – одна із 
важливих компетентностей, які має формувати нова українська школа : 
виклики інформаційного суспільства / Коропатник М. М // Наук. зап. Серія: 
«Психологопедагогічні науки» / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – 
Ніжин, 2017. – № 3. – С. 99–106. – Бібліогр.: 39 назв. – Текст статті 
представлено також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2017_3_14.  

80. Медіаграмотність у початковій школі: посібник для вчителя 
[Електронний ресурс] / Акад. укр. преси ; [автори: Іванова Інна Богданівна та 
ін. ; літ. редагування О. Телемка ; макетування Ю. Гузи]. – Електрон. дані. – 
[Київ] : Акад. укр. преси : Центр віл. преси, 2018. – 233 с. – (Бібліотека масової 
комунікації та медіаграмотності Академії української преси). – Режим 
доступу: http://www.aup.com.ua/uploads/Pochatkova_school_2018.pdf, вільний 
(дата звернення: 12.03.2019). – Назва з екрана.  

81. «Медіакультура особистості» : навч.-метод. моделі медіазанять [для 
10 кл.] : навч.-метод. посіб. / [Миколаїв. обл. ін.-тпіслядиплом. пед. освіти, 
каф. психології, педагогіки та менеджменту освіти ; упоряд. Т. П. Крячко ; за 
наук. ред. В. І. Шуляра]. – Миколаїв : [б. в.], 2016. – 146 с. – Текст видання 
представлено також в інтернеті: https://library.mk.ua/wp-
content/uploads/2015/12/media-posibnik.pdf.  

82. Навчальна програма з основ медіаграмотності : 8 (9) кл. (пропедевт. 
курс). 35 годин / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту 
освіти, Акад. укр. преси ; [розроб.: Коваленко П. О. та Мокрогуз О. П.]. – Київ 
: [б. в.], 2013. – 21 с. – Текст програми представлено також в інтернеті: 
http://www.aup.com.ua/uploads/Program_8_class.pdf.  

83. Навчальна програма «Основи медіа грамотності» : для 
загальноосвіт. навч. закл. 10–11 кл. із навчанням укр. мовою, а також рос. та 
ін. мовами нац. меншинств : затв. 1 серп. 2014 р. / М-во освіти і науки 
України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Акад. укр. преси, Нац. акад. 
пед. наук, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; [розроб.: Літостанський В. В. та 
ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – 17 с. – Текст програми представлено також в 
інтернеті: http://www.aup.com.ua/ml/Program_10_11.pdf.  

84. Навчальна програма «Сходинки до медіа грамотності» : для 
загальноосвіт. навч. закл. 2–4 кл. із навчанням укр. мовою, а також рос. та ін. 
мовами нац. меншинств : затв. 10 черв. 2014 р. / М-во освіти і науки України, 
Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Нац. акад. пед. наук, Ін-т пед. освіти і 
освіти дорослих, Акад. укр. преси ; [розроб.: Літостанський В. В. та ін.]. – Київ 
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: [б. в.], 2014. – 28 с. – Текст програми представлено також в інтернеті: 
http://www.aup.com.ua/ml/progr_2_4.pdf.  

85. Основи інформаційної культури : прогр. курсу за вибором для 5–7 
кл. Профіль: гуманітарний : схвалено для використання у загальноосвіт. навч. 
закл. (лист ІМЗО від 13.10.2016 № 2.1/12-Г-767) / уклад. Лихожон Тетяна 
Володимирівна ; рец.: Голобородько Євдокія Петрівна, Бардашевська Анна 
Іванівна // Інформ. зб. для дир. шк. та зав. дит. садочка. – 2017. – № 7/8. – С. 
93–118.  

86. Основи критичного мислення. 10(11) клас : метод. посіб. для 
вчителів / [авт.: О. І. Пометун, І. М. Сущенко]. – Дніпропетровськ : Ліра, 2016. 
– 156 с.  

87. Основи медіаграмотності : навч.-метод. посіб. для вчителя : 8 (9) кл. 
: планиконспекти уроків / Акад. укр. преси ; [автори: Волошенюк О. В. та ін.]. 
– [Київ] : Акад. укр. преси : Центр віл. преси, 2014. – 190 с. – (Бібліотека 
масової комунікації та медіаграмотності Академії української преси). – Текст 
посібника представлено також в інтернеті: 
http://www.aup.com.ua/uploads/lessons-5.pdf.  

88. Поперечна, Л. Шкільний бібліотекар – педагог медіа- та 
інформаційної культури / Поперечна Л. А. // Василь Сухомлинський у діалозі з 
сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості : матеріали VIII Міжнар. 
наук.-практ. конф. і ХХІІ Всеукр. пед. читань, 24–25 верес. 2015 р. / НАПН 
України [та ін.]. – Херсон, [2015]. – Ч. 3. – С. 93–97. – Бібліогр.: 7 назв. ; Шкіл. 
бібл.-інформ. центр. – 2014. – № 1. – С. 50–54. Аналізуючи нормативні 
документи в зв’язку з упровадженням у шкільну практику медіаосвіти, автор 
з’ясовує, чи може шкільний бібліотекар стати медіапедагогом і які умови для 
цього потрібні.  

89. Стеценко, І. Складові інформаційної культури та інформаційної 
грамотності для педагогів дошкільної і початкової освіти та їхніх вихованців / 
Ірина Стеценко // Дошкіл. освіта. – 2013. – № 4. – С. 64–73. – Бібліогр.: 9 назв. 
У статті розглянуто проблему застосування інформаційних технологій в 
освітньому процесі. Розкрито сутність понять «інформаційна грамотність» та 
«інформаційна культура». Наголошено на потребі грамотного використання 
інформаційних технологій не лише під час навчання, а й в повсякденному 
житті. Висвітлено складові інформаційної культури.  

90. Шейбе, С. Медіаграмотність : крит. мислення у мультимед. світі : 
підруч. для вчителя / Сінді Шейбе, ФейзРогоу ; [пер. з англ. С. Дьома ; заг. 
ред.: В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк]. – Вид. друге, стереотипне. – [Київ] : 
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Акад. укр. преси : Центр віл. преси, 2017. – 307 с. – Скорочений текст видання 
представлено також в інтернеті: 
http://www.aup.com.ua/uploads/medialiteracy_2017_short.pdf.  

91. Якушова, С. В. Інформаційна культура юного читача в сучасній 
шкільній бібліотеці / С. В. Якушова // Шкіл. бібліотекар. – 2014. – № 12. – С. 
11–18. – Бібліогр.: 6 назв. – Додатки. Популяризація читання засобами 
шкільної бібліотеки  

92. Баліка, Л. М. Використання інформаційних технологій у роботі 
шкільної бібліотеки / Л. М. Баліка // Інноватика у вихованні : зб. наук. пр. / 
Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2017. – Вип. 5. – С. 233–240. – Бібліогр.: 
14 назв. – Текст статті представлено також в інтернеті: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2017_5_27. Мета статті – аналіз проблеми 
зниження інтересу до читання, можливостей використання інформаційних, 
інноваційних технологій у роботі шкільної бібліотеки.  

93. Баліка, Л. М. Педагогічні основи роботи шкільних бібліотек щодо 
розвитку в учнів інтересу до читання / Л. М. Баліка // Інноватика у вихованні : 
зб. наук. пр. / Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2017. – Вип. 6. – С. 225–236. 
– Бібліогр.: 12 назв. – Текст статті представлено також в інтернеті: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2017_6_27.  

94. Бурцева, Л. П. Інноваційні форми роботи шкільної бібліотеки по 
залученню учнів до читання / Бурцева, Л. П. // Пед. обрії. – 2018. – № 1/2. – С. 
66–69. – Бібліогр.: 8 назв. – Текст статті представлено також в інтернеті: 
http://choippo.edu.ua/rar/PO118.pdf.  

95. Гузь, О. Актуальні шляхи удосконалення читацької компетентності 
учнів в умовах НУШ : (з досвіду роботи) / Олена Гузь // Початк. шк. – 2019. – 
№ 5. – С. 14–16. – Бібліогр.: 8 назв.  

96. Жернова, В. С. Інноваційна діяльність шкільного бібліотекаря щодо 
формування читацької активності учнів / Вікторія Сергіївна Жернова // 
Джерело пед. інновацій : інформ. технології в б-ці загальноосвіт. навч. закл. – 
2015. – Вип. 1 (9). – С. 149– 157. – Бібліогр.: 5 назв.  

97. Оригінальні ідеї для бібліотеки : креат. форми роботи із залучення 
дітей до читання : метод. рек. [Електронний ресурс] / [уклад. М. П. Зубко] ; 
Запоріз. обл. б-ка для дітей „Юний читач” . – Електрон. текст. дані. – 
Запоріжжя,2015.–Режим доступу: 
http://www.chl.kiev.ua/mbm/тексти/2017/Оригін.ідеї.pdf, вільний (дата 
звернення: 02.04.18). – Назва з екрана.  
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98. Собчук, Т. В. Виховання у дітей інтересу до читання засобами 
шкільної бібліотеки / Т. В. Собчук // Шкіл. бібліотекар. – 2017. – № 3. – С. 11–
14.  

99. Як зацікавити дітей читанням – практичні поради [Електронний 
ресурс] // НУШ: Нова Українська школа : [портал] / ГО «Смарт Освіта» у 
партнерстві з М-вом освіти і науки України. – Електрон. дані. – [Київ]. – 2018. 
– 14 груд. – Режим доступу: https://nus.org.ua/articles/yak-zatsikavyty-ditej-
chytannyam-praktychni-porady/, вільний. Простір шкільної бібліотеки  

100. Новий освітній простір : # символизмін [Електронний ресурс] : 
рекомендації / М-во регіон. розвитку, будівництва та житлово-комунал. госп-
ва, М-во освіти і науки України [та ін.] // Новий освітній простір / М-во освіти 
і науки України. – Електрон. дані. – [Б. м., б. р.]. – 208 с. – Режим доступу: 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nop/5noprekomend22.p
df.  

101. Пруднікова, Л. М. Оформлення шкільної бібліотеки / Л. М. 
Пруднікова // Шкіл. бібліотекар. – 2013. – № 5 (трав.). – С. 2–4.  

102. Шульц-Джонс, Б. Медиацентршкольнойбиблиотеки : 
чтоследуетучитывать при проектировании / БарбараШульц-Джонс // Шк. б-ка. 
– 2014. – № 7. – С. 16–22. – Библиогр.: 7 назв. Розповідається про 
проектування простору шкільної бібліотеки (освітлення, меблі, 
електропостачання, температурний режим, кольорова гамма, акустика та ін.). 
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Нові надходження  до Кременчуцької міської централізованої  

системи для дорослих у 2019 році 

 

   Історія, освіта, виховання 

Бжезінський З. Велика шахівниця. – К.: Фабула, 
2018. – 288 с. 
 
«Велика шахівниця» — одна з найбільш резонансних 
книжок кінця ХХ ст., яка й дотепер притягує інтерес 
читацької аудиторії. Куди рухаються у своїй 
міжнародній політиці найбільші держави світу? Якою 
може бути доля планети за того чи іншого перебігу 
подій? Такі питання ставив перед собою видатний 
американський політолог, і його відповіді на них 
вражають глибиною та проникливістю і збурюють 
дискусії та емоції. Бжезінського вивчають, його 

концепцію детально аналізують; одні захоплюються її довершеністю, інші 
демонізують і автора, і його твір. Читачі цього видання складуть власне 
уявлення про глибину і слушність міркувань політолога, що постають перед 
нами в компетентному українському перекладі. І, звісно, слід пам’ятати, що в 
концепції Бжезінського і, відповідно, в цій книжці вагоме місце належить 
Україні, тому що нам випало жити в одному з «геополітичних опорних 
пунктів» світу. 

Буйських, Ю. Жіночі образи української міфології : 
колись русалки по землі ходили. – Х. : Кн. клуб 
сімейного дозвілля, 2018. – 320 с. 

Ця книжка — поєднання наукової інтерпретації 
міфологічних вірувань і уявлень українців та «живих» 
усних текстів, записаних авторкою від носіїв традиції в 
різних регіонах України. Традиційні жіночі постаті 
української міфології проаналізовані разом із такими 
явищами культури, як народна релігійність і народна 
медицина. 
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Вагнер Т., Дінтерсміт Т. Мистецтво навчати: Як 
підготувати дитину до реального життя. – К. : Наш 
формат, 2017. – 312 с. 

 
Піклуючись про майбутнє наших дітей, ми вимагаємо 
від них найвищих оцінок у школі, змушуємо їх 
вступати до найпрестижніших вишів і показувати 
найкращі результати з усіх дисциплін. Та чи дає статус 
відмінника гарантії, що дитина матиме всі потрібні 
навички, щоб стати гармонійно розвиненою 
особистістю, активним громадянином і побудувати 

успішну кар’єру? 
 
Книжка «Мистецтво навчати» — крок до якісної трансформації освіти 
в ХХІ столітті. Це новий погляд на систему освіти, завдяки якій діти зможуть 
досягти реального успіху в житті. 
 
 

Війна двох правд: Поляки та українці у 
кривавому ХХ столітті/ Укладач В. Кіпіані.  – 
Харків: Віват, 2017. – 320 с.  

 

Тема історичної пам’яті актуальна повсякчас, хай би 
про які націю, етнос чи державу йшлося. 
Нерозв’язані гострі питання спільного минулого 
України та Польщі сьогодні заважають обом країнам 
без спотикань здійснювати поступ на шляху 
примирення. Автори статей, зібраних завдяки 
науково-популярному виданню «Історична правда», 

спробували висвітлити правду про суперечливі події XX століття в історії 
двох народів. Зокрема, ви дізнаєтесь про: діяльність ОУН та УПА, а також 
Армії Крайової; трагедію Волині 1943 року; акцію «Вісла» 1947 року; те, чому 
Василь Стус писав, що хотів би бути поляком; зусилля Єжи Ґедройця та інших 
інтелектуалів у пошуках правди через слово.  
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Водотика Т., Магда Є. Ігри відображень. У пошуках 
власного образу: Якою бачить Україну світ. – Харків, 
Віват, 2016. – 352 с. 

 

Книжку присвячено міжнародному образові України. На 
думку авторів, сучасне уявлення про Україну та 
українців «значною мірою сформувалося через 
стереотипи попередніх епох, на які накладаються щоразу 
нові шари образів та вражень». Тож другу частину 
«Невипадкова Україна» присвячено висвітленню 

еволюції міжнародного іміджу України. Поряд з іншим у ній з’ясовано роль 
іноземних мандрівників (Блез де Віженер, Павло Алепський, Джозеф 
Маршал), купців (Мотіель), дипломатів (Жильбер де Лянуа, Конрад 
Гільдебрандт), письменників (Вольтер, Оноре де Бальзак, Проспер Мериме) та 
істориків (Йоган Християн Енґель, Карл Людовик Лесюр, Франтішек 
Палацький) у його формуванні.  

 

 

Вокер Д. Тімоті. Як навчають у Фінляндії. Найкраща 
шкільна освіта. – К.: КМ-Букс, 2018. – 232 с. 

Фінляндія неабияк здивувала світ, коли в 2001 році її 
п’ятнадцятирічні школярі, які взяли участь у Міжнародній 
програмі з оцінювання освітніх досягнень учнів (PISA), 
отримали найбільшу кількість балів під час тестувань з 
математики, природничих наук і читання. Тімоті Вокер, 
американський вчитель, що кілька років працював у 
Гельсінкі, докладно розповідає, яким чином побудовано 
систему освіти в Фінляндії, чому фінські школярі 
досягають найкращих результатів, і радить якомога 

ширше впроваджувати напрацьовані фінами методики та засоби навчального 
процесу. Це видання буде корисним усім, хто прагне змін у шкільній освіті. 
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В’ятрович В. (Не)історичні миті: Нариси про минулі сто 
років. – Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. - 176 с. 

 

У цій збірці коротких нарисів ідеться про події, довести факт 
яких неможливо жодним документом. Бурхливе XX століття 
їх просто нам не лишило. (Не)історичні миті, які лягли в 
основу цієї книжки, вихоплено з останнього століття 
української історії: потяг, що везе київських студентів під 
станцію Крути; хлопчик в українському селі, який вмирає 
від голоду 1933-го; останні бійці УПА в останній криївці; 

радянський концтабір, де гине поет, але лишаються жити його вірші… Автор 
доводить свої оповіді до сьогодення.  

 

Ганіоглу М. Ш. Ататюрк: біографія мислителя. – К. : 
Ніка-Центр, 2018. – 240  
Книжка відкриває походження ідей Мустафи Кемаля 
Ататюрка (1881–1938), на яких повстали Турецька 
Республіка та сучасна турецька нація. Деякі з цих ідей були 
зумовлені подіями дитинства та навчання, а далі 
військовою кар'єрою та політичною діяльністю. Інші 
з'явилися під впливом реформ, воєн, повстань і революцій у 
шестисотлітній Османській імперії, що невпинно хиріла. У 
дослідженні також наведено галерею осіб, з якими Ататюрк 
ділився задумами або, навпаки, сперечався, від яких 
навчався, кого використовував. У підсумку Ататюрк постає 

не творцем оригінальних ідей, а політиком, який спромігся втілити утопічні 
проекти маргінальних західноєвропейських інтелектуалів свого часу.  

 
Гарфорд Т. Речі, що змінили світ: Історія економіки в 
50 винаходах. – К.: Наш формат, 2018. – 344 с. 

50 найважливіших з економічного погляду винаходів 
сформували сучасну економіку, створивши складний 
ланцюг взаємозв'язків, а іноді — зовсім нові економічні 
моделі. 
 Як контрацептивна таблетка змінила 
обличчя адвокатської професії? Який вплив на бізнес мав 
винахід бритви Gillette? Як штрих-код підірвав сімейні 
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магазини? Чому поява кондиціонерів для повітря стала не лише питанням 
комфорту в домівках, а й заселення цілих територій? 
Кожен винахід у захоплюючій книзі Тіма Гарфорда має свою цікаву, 
дивовижну та незабутню історію. Автор знайомить з героями, які розробили 
деякі з цих винаходів, отримали від них користь або були зруйновані ними. 

 
Гокінг С., Млодінов Л. Великий замисел. – Харків : 
Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 208 с. 

 

 Це історія Всесвіту, в контексті якої автори спростовують 
традиційну теорію його появи, по-новому осмислюють 
теорію Великого вибуху та заперечують думку про те, що 
Земля — єдина планета, на якій є життя. Що, як окрім 
нашої галактики та всесвіту існує безліч інших унікальних 
космічних об’єктів?  

 
Гудзь А.Є.   Містична Україна : таємні об'єкти та 
загадкові явища. - Київ : Арій, [2019]. - 236 с. 

 

Ця книга — своєрідна енциклопедія українських чуток, 
легенд і переказів, пов’язаних із різноманітними 
містичними явищами. Зокрема читач довідається про 
легенди українських замків і фортець, побуває на місцях із 
позитивною й негативною енергетикою, довідається про 
українських чаклунів, невіднайдені закляті скарби, 
переміщення в часі й просторі та ще багато цікавого, 
містичного й оповитого таємницями. 

 

Кралюк П.М.   Півтори тисячі років разом. Спільна 
історія українських і тюрських народів. - Харків : 
Бібколектор, 2018. - 251 с. 

У книзі йдеться про непрості стосунки між українцями та 
їхніми предками й тюрками. Автор показує, що це були 
відносини між двома цивілізаціями (землеробською й 
кочовою), які часто мали конфронтаційний характер. 
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Однак існувало й чимало прикладів «взаємодоповнення» та співробітництва. 
Звертається увага на історію відносин між слов’янським населенням нинішніх 
українських земель й аварами, булгарами, печенігами, половцями, торками, 
татарами, турками тощо. Особливо акцентується увага на стосунках між 
українським козацтвом, з одного боку, та Кримським ханством та Османською 
імперією, з другого. Показано, що в генезисі українського етносу помітну роль 
відіграли тюрки, а українська культура має чимало тюркських елементів. 

 
Липовецький С. Бандерівці: 200 історій з ХХ ст. – К. : 
Піраміда, 2018. – 564 с. 
 
"Бандерівці. 200 історій з ХХ століття" - книга, яка в 
одинадцяти розділах охоплює діяльність українського 
визвольного руху, що увійшов в історію як "українські 
націоналісти" чи "бандерівці". Вперше в одній книзі 
зібрані історії про боротьбу УВО та ОУН в міжвоєнний 
період, рух опору під час ІІ Світової війни та півтора 
десятиліття після її завершення, феномени створені 
націоналістами в нацистських кацетах та радянському 

ГУЛАГу, діяльність, що її проводили в еміграції та на "малій зоні". 
 

 
Новоринський В. На грані вічного болю. Галичина 
– Донбас. Два полюси в боротьбі за українську 
незалежність. – К. : Кліо, 2018. – 301 с. 

 
У книжці зібрано прижиттєві спогади і свідчення 
учасника національно-визвольної боротьби Василя 
Новоринського, бійця УПА, громадсько-політичного 
діяча, політв’язня, літератора. Після арешту і заслання 
звільненим з таборів заборонялося повертатися додому. 
Тому Василь Новоринський продовжив свою діяльність 
на Донбасі, а не на рідному Тернопіллі. Його життя – 

яскравий приклад людської незламності і непохитності громадянської 
постави. 
Книга складається з трьох частин: спогадів про національно-визвольну 
боротьбу, життя Донбасу напередодні російської окупації, а також 
літературного доробку В. Новоринського. 
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Оклі Б. Навчитися вчитися. Як запустити свій мозок 
на повну. – К.: Наш формат, 2018. – 272 с. 

 

Кожен із нас має внутрішній потенціал, щоб засвоїти 
будь-які знання. Головне — навчитися вчитися й 
запустити свій мозок на повну. Авторка пропонує 
різноманітні лайфхаки та інструменти, які допоможуть 
швидко й ефективно запам’ятовувати інформацію, 
засвоювати будь-які навички: від розуміння складних 
математичних формул чи наукових концепцій до 

подолання професійних викликів. А також Барбара Оклі покаже, як зробити 
навчання простим і захопливим. 

 

Плохій С. Козацький міф. Історія націєтворення в 
епоху імперій. – Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 
2018. – 400 с. 

 

Гарвардський історик Сергій Плохій розгадує у своїй 
новій книжці таємницю «Історії русів», одного з 
найважливіших і найзнаменитіших текстів модерної 
української історії. Пошук автора загадкової пам’ятки, 
пояснення її внутрішньої логіки і мети — головна 
сюжетна лінія цієї книжки. Два додаткові мотиви — 

історія українського козацтва з початку XVI до початку XIX століття та 
історія відкриття, публікації і досліджень самої «Історії русів» — ілюструють 
зв’язок між історією, міфом і націєтворенням від наполеонівських часів до 
наших днів.  

 

Робінсон К. Освіта проти таланту. Сила творчості. – К. 
: Літопис, 2017. – 256 с. 
 
Автор легендарного бестселера «Школа майбутнього, 
розповідає про творчість та її значення у нашому житті. 
Робінсон захопливо й доступно описує, як інтелект і 
креативність працюють на біологічному рівні, й 
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аргументує, чому творчість треба повернути не лише до шкільних класів, а й 
до організацій. У цій книжці безліч цікавих розповідей про те, як відомі 
компанії на зразок анімаційної корпорації Pixar досягнули успіху, наповнивши 
повсякденну діяльність творчістю. А ще приклади з історії, оповіді з життя 
знаменитостей, які реалізували себе всупереч обставинам, і практичні рецепти, 
як змінити шкільну систему, компанію чи навіть особисте життя, додавши до 
них дрібку творчості.  
 

Робінсон К., Ароніка Л. Школа майбутнього. Революція 
і вашій школі, що назавжди змінить освіту. - К.: 
Літопис, 2016. – 258 с. 
 
У «Школі майбутнього» відомий експерт з питань освіти 
сер Кен Робінсон пропонує практичні рішення критичної 
проблеми, що постала перед сучасним світом: як змінити 
недосконалу освітню систему. Автор закликає покласти 
край застарілій системі освіти й пропонує концепцію, яка 
спирається на індивідуальний підхід до учнів, сучасні 
технологічні досягнення й професійні ресурси, щоб 

зацікавити дітей у навчанні, підтримати їхню любов до пізнання й підготувати 
їх до викликів XXI століття. У цій книжці Ви знайдете безліч цікавих історій, 
спостережень, прикладів із практики, революційних досліджень та 
рекомендацій від фахівців зі всього світу, які змінюють освіту вже сьогодні.  
 

Рубінштейн Д. Останні дні Сталіна. – К. : Фабула, 
2017. – 272 с.  
 
«Останні дні Сталіна» - захоплююча розповідь на основі 
практично невідомих або досі не введених у науковий 
обіг документів про складне переплетення інтриг, змов і 
політичних подій наприкінці 1952 - на початку 1953 років. 
Автор розкриває задуми Берії, Маленкова, Хрущова та 
інших «соратників» вождя, наводить документальні 
свідчення про смерть Сталіна, що радикально 
відрізняються від офіційної версії, і намагається 

проаналізувати психологію тирана, чия смерть, без перебільшення, стала 
найважливішим поворотним пунктом в історії ХХ століття.  
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Рубрук, В.де   Подорож у східні краї. - [Львів : 
Апріорі, 2018]. - 239 с. 

 

У книзі представлено опис подорожі фламандського 
монаха-францисканця Вільгельма де Рубрука до 
столиці Монгольської імперії Каракорума, яку 
мандрівник здійснив у 1253-1255 рр., виконуючи 
доручення французького короля Людовіка ІХ Святого. 
Книга містить важливі географічні та етнографічні 
відомості про Крим, степове Причорномор’я, Кавказ, 
Малу та Центральну Азію. Автор з особливою увагою 

висвітлює щоденне життя народів, що входили у середині ХІІІ ст. до складу 
Монгольської імперії, а також релігійні практики монгольських шаманістів, 
несторіан і буддистських монахів. Вельми колоритними є характеристики 
правителів улуса Джучі Батия та Сартака, великого кагана монголів Мунке, з 
якими Вільгельм де Рубрук зустрічався особисто. 
 

 

Слова, що лунають крізь час. Найважливіші промови 
в історії людства, які змінили наш світ. – К. : КМ-
Букс, 2018. – 480 с. 

 

Зібрані в цьому виданні виступи належать до різних епох, 
однак порушені в них теми, виголошені провідні ідеї та 
гасла ніколи не втратять своєї актуальності. Історичні 
постаті, що їх прорікали, силою слова будили людську 
волю і свідомість, руйнували духовні кайдани, вели 

народи на ратні подвиги і, зрештою, змінювали хід історії.  До видання 
увійшли промови Мойсея, Ісуса, Мухаммеда, Цицерона, Перікла, Кромвеля, 
Вашингтона, Папи Урбана II, Джона Вінтропа, Кеннеді, Імператора Хірохіто, 
Барбари Джордан, Хошиміна, Хрущова, Робесп'єра, Патріка Генрі, королеви 
Єлизавети I, Рейгана, Мандели, Гітлера, Черчилля, Барака Обами та багатьох 
інших. 
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Старожитності та історія Кременчука : збірник 
наукових праць / ЦП НАН України та УТОПІК [та 
ін.]. - К.-Полтава-Кременчук : ЦП НАН України і 
УТОПІК, 2018. - 257 с. 

Цю книгу можна назвати частиною літопису 
Кременчука, адже це наукове надбання археологів-
дослідників старожитностей території та округи, 
істориків, краєзнавців, мистецтвознавців, яких 
об’єднало спільне прагнення висвітлити питання 
найдавнішого минулого, пам’ятки та об’єкти культурної 
спадщини нашого міста. В ній зібрані цікаві матеріали 

археологів, краєзнавців, істориків, які свідчать про те, що місто має більш ніж  
тисячолітню  історію.  

Турунен А.   Забуті історії міст : як багатство та 
культурний розвиток здобуваються толерантністю. 
- Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2018. - 279 
с. 

Це захоплююча подорож сторінками історії дев’яти 
великих міст світу, починаючи від VII ст. до н. е. і 
закінчуючи сучасною добою. Мілет і Александрія, 
Паталіпутра, Багдад і Ханчжоу, Флоренція, Ісфахан, 
Амстердам і Сан-Франциско – усіх їх єднало одне: 
толерантність і відкритість до сприйняття іншості, що 
уможливили заможне життя та культурний поступ. 

Історії цих величних міст нагадують про те, що процвітання і творчий 
розвиток потребують простору вільної думки, сповненого людяністю і 
взаєморозумінням між різними особистостями, етносами, державами. 

 

Україна Радянська. Ілюзії та катастрофи 
"комуністичного раю". 1917 – 1938 рр. – Харків, Клуб 
Сімейного Дозвілля, 2017. – 352 с. 
 
Книжка розповість про роки становлення в Україні 
«радянського проекту» – від 1917 до початку Другої 
світової війни, історичні причини того, чому комунізм та 
націонал-комунізм отримав так багато прихильників в 
Україні на початку ХХ століття, а особливо у 1917–1938 
роках. 
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Харарі Ю. 21 урок для 21 століття. – К.: Book chef, 2018. – 
410 с. 
Саме настав час замислитися над питаннями сьогодення. Що 
означає підйом Дональда Трампа? Що можна зробити з 
епідемією фейкових новин? Чому ліберальна демократія 
зазнає кризи? Чи повернеться Бог? Чи наближається нова 
Світова війна? Яка цивілізація доміную в світі - Захід, Китай, 
іслам? Чи варто Європі тримати відкритими двері для 
іммігрантів? Чи може націоналізм вирішити проблеми 
нерівності й зміни клімату? Що треба вчинити з тероризмом? 

У третій книзі Ювала Ноя Харарі простих відповідей не буде. Проте захоплива 
подорож навколо глибокого смислу подій, що відбувається сьогодні - 
гарантована. 

Черчілль В. Спогади про Другу світову війну. 
В 2-х томах. – К. : Вид-во Жупанського, 2018 
 

Аналізуючи перебіг Другої світової війни, а 
також усі її ключові події, В.Черчілль подає 
напрочуд широку і детальну панораму останньої 
великої війни, яка охопила майже увесь світ. 
Зайве казати, що дуже багато акцентів у цій 
праці розставлені геть інакше, ніж до цього 

звикло радянське і навіть пострадянське суспільство. Тому це видання буде 
особливо корисним не лише для вивчення подій і механізмів Другої світової 
війни, а й для кращого розуміння різниці в їхній інтерпретації, яка широким 
історично-культурним ровом і досі пролягає між російсько-радянським 

табором і рештою цивілізованого світу. 
 

Чуа Емі, Рубенфельд Д. Три сили. Як виховують в 
успішних спільнотах. – К.:Yakaboo Publishing, 2017. – 
304 с. 
 
Що таке успіх? Від чого він залежить? Чому декому 
підкорюються вершини, про які інші навіть мріяти не 
наважуються? Як стати успішним? Як допомогти власній 
дитині досягти успіху? Ці питання непокоять багатьох. 
Автори книги  дослідили вплив методів виховання та 

цінностей спільнот, в яких зростають діти, на їхній подальший успіх у житті.  
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Шарий А., Шимов Я. Коріння та корона. Нариси про 
Австро-Угорщину: доля імперії. – К. : ДІПА, 2018. – 496 
с. 
 
Книга про долю Австро-Угорської імперії,  на території 
якої тепер розташовано тринадцять незалежних держав. 
Корону Габсбургів знищила Перша світова війна. 
Заснований на глибокому знанні фактів аналіз історичних 
процесів супроводжує така захоплююча розповідь про 
будні і свята дунайської монархії, такі яскраві портрети 
династії Габсбургів і їхніх підданих.  

 
Ширер В. Злет і падіння Третього Райху: 
Історія нацистської Німеччини. В 2-х т. – К. 
: Наш формат, 2017. 
 
Це монументальне дослідження 
найнебезпечніших подій ХХ століття. Нині, 
коли після закінчення Другої світової війни 
минуло понад 70 років, нам здається 
неймовірною та загроза, яку несли у світ 
Гітлер і його імперія. Багаторічна робота з 
першоджерелами, особисті спостереження 
автора за підйомом нацистської Німеччини, 

485 тонн документів від Міністерства закордонних справ Німеччини, безліч 
щоденників, записів телефонних розмов, ретельно збережених німцями, — усе 
це стало основою масштабної праці Вільяма Ширера. Поєднання особистих 
спогадів та історичних фактів вирізняє цю книжку з-поміж решти праць, 
присвячених історії нацистської Німеччини. 
 

Шапи Казиев. Великолепный век. Тайная жизнь 
восточного гарема. – М. Алгоритм, 2013. – 265 с. 
 

Автор відтворює екзотичний світ гарему, устрій та 
ієрархію цієї «академії кохання», розкриває дивовижні 
таємниці, інтриги, секрети гаремної магії і зваблення, 
розповідає про те, як створювались колекції живих 
коштовностей – із  кращих красунь світу, які стали 
невільницями в гаремі султанів Сходу.  
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Літературознавство 

Андрухович Ю., Бойченко О., Друль О. Ворохтаріум: 
Літературний тріалог з діалогом і монологами. – К. : 
Pabulum, 2018. – 240 с. 
 
«Ворохтаріум» — це неквапливі розмови трьох давніх 
друзів - Юрія Андруховича, Олександра Бойченка та 
Ореста Друля. 
 Про народження книжок, про критиків і літературні 
премії, про навчання літературному ремеслу. Про ритм і 
чуття мови, про поезію та прозу. Про російську 
літературу і про переклад Біблії. Підслухати ці бесіди — 

значить глибше пірнути у творчість митців, зазирнути у внутрішню кухню 
літературного процесу. 

 

Балабко О. Гоголь: Сміх над вогнем: Повість-
життєпис. – Київ. – 2019. - №7-8. – С. 133 

Маловідомі сторінки біографії письменника. Окрім 
цього читач побуває у всіх пов'язаних з Гоголем 
куточках землі: Росії, Близького Сходу, Європи. 

 

Горбатюк В. «Стоїть гора високая…» у Чорному 
Острові . – Київ. – 2019. - №7-8. – С. 179 

Досліджується історія написання вірша Л. Глібова «Журба» («Стоїть гора 
високая…»), що стала народною. Також описуються деякі маловідомі події з 
життя поета. Його перебування на Полтавщині. 

 
Бикова, А. Секрети спокою "лінивої мами". - Київ 
: BookChef, 2018. - 283 с. 
 
 Якщо мама, не тямлячи себе, з люттю трясе дитину — 
вона руйнує її. Якщо мама зберігає маску спокою в 
момент, коли всередині палає гнів, — вона руйнує 
себе. Анна Бикова пояснює, як важливо мамі вміти 
повертатися до стану душевного спокою. Тільки у 
точці рівноваги адекватно вирішуються дитячі 
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конфлікти, знаходяться слова для переконання, втішання, заспокоєння. Тільки 
спокійній мамі дитина довірятиме всі свої проблеми й щедро ділитиметься 
позитивними емоціями, знімаючи напруженість.У веселій та простій формі 
автор описує поради для боротьби з агресією, роздратуванням, апатією, їхні 
причини та практичні завдання для тих, хто має бажання та намір їх подолати. 
 

Бикова, А. Школярі "лінивої мами". - Київ : 
BookChef,2018.-286с.  
 
 Діти у будь-якому віці потребують підтримки батьків. 
Книга Анни Бикової вчить батьків не лише як 
підтримувати дітей під час адаптації до шкільного 
середовища, а і як самим витримати й подолати 
випробування дитячим садком, школою і суспільством. 
Автор доступно і цікаво пише про дітей, їхні базові 
потреби. А ще пояснює, що тісна взаємодія і співпраця 
батьків, учителів і учня — запорука успіху всього 
навчального процесу. Саме цього можна навчитися після 

прочитання книги «Школярі "лінивої мами”». 
 
Бойченко О. Мої серед чужих. Читацький путівник 
для дітей старшого шкільного та молодшого 
студентського віку. – Чернівці: Книги ХХІ, 2017. – 320 
с. 

Автор представляє біографії та розмірковує про 
особливості творів своїх улюблених іноземних авторів. У 
книзі згадується понад сімдесят імен класиків – Сократа і 
Марка Аврелія, К’єркегора і Ніцше, Кафку і Джойса, 
Селінджера й Кізі, Мілоша і Колаковського, Ґомбровіча 
й Гласка, Єрофєєва і Довлатова та багатьох інших. У 
підзаголовку збірки вказано також її призначення, 

сформульоване автором: «Читацький путівник для дітей старшого шкільного 
та молодшого студентського віку».  

 

Віленський Ю. Віктор Некрасов: портрет життя. – К. : 
Дух і літера, 2018. - 328 с. -  (Серія «Постаті культури») 
 
Віктор Платонович Некрасов (1911–1987) – письменник і 
правозахисник. Один із очільників руху спротиву в 
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Україні, автор першої правдивої оповіді про війну. Більшу частину життя 
писав про Київ. Через виступи у Бабиному Яру і проти політичних арештів 
змушений був емігрувати. В основі книжки значно перероблена і доповнена 
перша біографія письменника. 
 

Гальченко С. Григорій Косинка. – Харків: Фоліо, 2018. 
– 508 с. – (Митці на прицілі) 

До книги увійшли дві автобіографії письменника (1923, 
1925), незавершене і ненадруковане за життя оповідання 
«Фавст» (1923), спогади про Григорія Косинку його матері 
Наталії Стрілець та дружини Тамари Мороз-Стрілець, а 
також вибрані оперативні документи про стеження за 
молодим талановитим майстром слова, що розпочалося ще 
напочатку 1920-х років. Із донесень таємних агентів 
(сексотів) формувалася справа-формуляр, яка велася 
фактично до арешту Г. Косинки і його розстрілу у грудні 

1934 року. 
 
 
Гальченко С. Михайло Драй-Хмара. – Харків: Фоліо, 
2018. – 500 с. -  (Митці на прицілі). 
 
До книги увійшли вибрані твори видатного українського 
поета, перекладача, вченого-філолога М. Драй-Хмари, 
зокрема поезії зі збірки «Проростень», вірші різних 
років, щоденникові записи, листи до родини, нарис 
«Українці», автобіографії. Подано тексти матеріалів 
слідчої справи. За т. з. контрреволюційну діяльність М. 
Драй-Хмара був засуджений до непосильної праці у 
виправних концтаборах, де він загинув 1939 року. 

 
 
Гальченко С. Остап Вишня. – Харків: Фоліо, 2018. – 
480 с. -  (Митці на прицілі). 
 
До даної книги увійшли лише деякі зразки творчої 
спадщини «короля» українського гумору ХХ ст. Остапа 
Вишні (табірний щоденник із Ухтпечлагу, листи із 
заслання). Архівно-слідча справа (публікується вперше) 
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віддзеркалює типовий процес творення міфів про наявність ворогів народу у 
тогочасному суспільстві і приписування їм намагання знищити керівників 
компартії і держави. Комплекс архівних матеріалів із двотомної справи-
формуляра Остапа Вишні — це накопичення донесень секретних агентів 
спецорганів, що свідчить про боротьбу системи із митцями, найталановитіші з 
яких зазнали репресій і знищення. 
 

Дірборн М. Гемінгвей. – К. : Наш формат, 2018. – 
640с. 

Ернест Гемінґвей, поза сумнівами, один із 
найвидатніших американських прозаїків. На кожному 
етапі його життя ми бачили нового Гемінґвея — 
довготелесого хронікера «утраченого покоління», 
мужнього мандрівника, що описував подвиги на арені 
для кориди, репортера на фронтах Громадянської війни 
в Іспанії і врешті-решт — легенду повоєнних років на 
Кубі. Однак трагедію, що сталася з ним, до кінця так і 
не зрозуміли. 

    Детально аналізуючи листи, щоденники та архівні матеріали, М. Дірборн 
намагається пояснити внутрішній світ надзвичайної та водночас недосконалої 
людини. Вона розкриває суть трагедії письменника, який змінив очікування 
від літератури, спосіб мислити та робити життєвий вибір для багатьох людей. 

 

Жолдак Б. Під зіркою Лукаша. – К.: Дух і літера, 
2018. – 320 с. 

Його називали Моцартом українського перекладу, а 
водночас найбільшим творцем і знавцем житейських 
анекдотів. Його «Декамерон» і «Дон Кіхот», «Фауст» і 
«Пані Боварі» не лише виповнили скарбницю 
національної культури, але й переінакшили розуміння 
міжкультурного діалогу. Три з половиною тисячі 
перекладів із 18-ти мов, 6 лексикографічних словників ‒ 
і це далеко не все з його доробку, а головне – вміння 
перетворити власне життя на витвір мистецтва. Ця 

книжка про великого характерника і скромника, що за життя став легендою. 
Однак в основі її правдиві свідчення, переплетені численними невідомими 
фактами, дослідженнями й світлинами.  
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Забужко О. Notre Dame D'Ukraine: Українка в 
конфлікті міфологій. – К.: Комора, 2018. – 656 с. 

 

Хто ми — Україна чи Малоросія? Європа чи Росія? Яку 
таємницю берегли «таємні товариства» малоросійських 
дворян ХІХ століття? Звідки в «Лісовій пісні» 
зашифрована легенда про Грааль?  
Книжка провідної української письменниці - це 
вражаюча інтелектуальна подорож крізь віки, культури й 
конфесії в пошуках «України, яку ми втратили». Ключем 

до неї стає розкритий О. Забужко «код Лесі Українки». Аристократка і 
єретичка, спадкоємиця древнього лицарського роду, ця найвидатніша з 
українок залишилася незрозумілою в радянській Україні і майже незнаною 
широкій публіці — в Україні незалежній. Чому?  

 

Кінг Стівен. Про письменство. Мемуари про ремесло. 
– Харків, Клуб Сімейного дозвілля, 2017. – 272 с. 

 

«Про письменство» — найбільш незвична книжка зірки 
сучасної літератури Стівена Кінга. Перша частина 
книжки — автобіографічна, де Стівен Кінг із гумором 
описує своє життя і творчість, розповідає про події, які 
справили на нього враження й сформували його як 
особистість. Друга частина — практична. Це поради 

молодим авторам, а також приклади «хороших» і «невдалих» текстів. Автор 
ділиться секретами про те, що необхідно знати і вміти, аби писати книжки, які 

поб’ють усі рекорди популярності. 

Оклі Б. Навчитися вчитися. Як запустити свій мозок 
на повну. – К.: Наш формат, 2018. – 272 с. 

 

Кожен із нас має внутрішній потенціал, щоб засвоїти будь-
які знання. Головне — навчитися вчитися й запустити свій 
мозок на повну.  
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Авторка пропонує різноманітні лайфхаки та інструменти, які допоможуть 
швидко й ефективно запам’ятовувати інформацію, засвоювати будь-які 
навички: від розуміння складних математичних формул чи наукових 
концепцій до подолання професійних викликів. А також Барбара Оклі покаже, 
як зробити навчання простим і захопливим. 

 

Плющ Л. Його таємниця, або «Прекрасна ложа» 
Хвильового. - К. : Комора, 2018. – 800 с. 

Фундаментальне дослідження, якому видатний 
мислитель Леонід Плющ (1939–2015) присвятив понад 
двадцять років праці, пропонує радикально новий погляд 
як на творчість Хвильового, так і загалом на «наші 1920-
ті». Шляхом копіткого історичного, біографічного й 
текстологічного аналізу поезії і прози Хвильового 
Плющу вдалося знайти відповідь на запитання, яку саме 
«таємницю» той обіцяв відкрити Любченкові за два 

тижні перед смертю. 
 

Поліщук Я. Гібридна топографія. Місця й не-місця в 
сучасній українській літературі. – Чернівці: Книги – 
ХХІ, 2018. – 272 с. 

Це літературна критика з елементами есеїстики. На 
прикладі сучасної художньої літератури автор вибудовує 
уявну географію, говорить про символічне освоєння 
простору засобами культури. Серед авторів, про яких 
мовиться у книзі, – Юрій та Софія Андруховичі, 
Володимир Лис, Сергій Жадан, Володимир Рафеєнко, 
Надія Мориквас, Василь Шкляр. 

 

Семків Р. Як писали класики: Поради перевірені 
часом. – К. : Pabulum, 2016. – 240 с. 

 
Це добірка настанов великих, популярних і титулованих 
літературних майстрів. До складу обраних увійшли: 
Агата Крісті, Джордж Орвелл, Рей Бредбері, Курт 
Воннеґут, Мілан Кундера, Маріо Варґас Льйоса й 
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Умберто Еко. Автор зміг фахово (і водночас доступно) проаналізувати наявні 
матеріали про життя й творчість «великої сімки» класиків. У кожному розділі, 
присвяченому одному з письменників, літературознавець акцентує увагу на 
біографічних фактах, що мали вплив на творчість, виокремлює і розшифровує 
нюанси залаштункового процесу творення. 

 
Семків Р. Як читати класиків. – К.: Pabulum, 2018. – 288 
с. 
 
Нова книга Ростислава Семківа охоплює різні жанри і 
творчість відомих письменників – від Олександра Дюма до 
Вірджинії Вулф та Джона Толкіна. Допомагає краще 
зрозуміти, що мали на увазі улюблені автори та навчить 
отримувати задоволення від літератури. 

                                                                 

 

Слабошпицький М. Протирання 
дзеркала. Про час і про людей. Те чого ви 
не прочитаєте в історії літератури: 
Спогади. – К. : Ярославів вал, 2017. – 680 
с. 

 Слабошпицький М. Тіні в дзеркалі. Про 
час і про людей. Те чого ви не прочитаєте 
в історії літератури. – К. : Ярославів вал, 
2018 . – 736 с. 
 

Ці два томи — епічна історія української літератури на трагічному тлі 
ХХ століття. Письменник згадує іменитих людей, яких йому пощастило 
зустріти в житті; описує неймовірні людські долі, карколомні сюжети, які 
згодилися б для майбутніх серіалів. Ці імена широко знані і зовсім для 
багатьох незнані: Іван Миколайчук, Емма Андієвська, Івана Кошелівець, 
Олесь Жолдак, Григір Тютюнник, Микола Лукаш та ще низка імен з 
неймовірними долями… Вони назавше ввійшли одні в українську літературу, 
інші в культурний спадок, в історію народу й держави. 
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Слабошпицький М. Українець, який відмовився бути 
бідним. – К. : Ярославів вал, 2011. -  256 с. 
 
Це книжка про найбагатшого українця Канади, який 
відмовився бути бідним, але не відмовився бути 
українцем. Петро Яцик, потрапивши в еміграцію до 
Канади в середині ХХ століття, зумів не лише стати 
мільйонером за рахунок чесного ведення бізнесу, а й 
увійшов до числа меценатів, які чи не найбільше 
зробили для розвитку науки та культури, історії та 
друкованого українського слова в північноамериканській 

еміграції. Цей чоловік став для багатьох прикладом життєвого успіху, 
патріотизму і доброчинства. 
 

Слова, що лунають крізь час. Найважливіші промови в 
історії людства, які змінили наш світ. – К. : КМ-Букс, 
2018. – 480 с. 
Зібрані в цьому виданні виступи належать до різних епох, 
однак порушені в них теми, виголошені провідні ідеї та гасла 
ніколи не втратять своєї актуальності. Історичні постаті, що 
їх прорікали, силою слова будили людську волю і свідомість, 
руйнували духовні кайдани, вели народи на ратні подвиги і, 
зрештою, змінювали хід історії.  До видання увійшли 
промови Мойсея, Ісуса, Мухаммеда, Цицерона, Перікла, 
Кромвеля, Вашингтона, Папи Урбана II, Джона Вінтропа, 

Кеннеді, Імператора Хірохіто, Барбари Джордан, Хошиміна, Хрущова, 
Робесп'єра, Патріка Генрі, королеви Єлизавети I, Рейгана, Мандели, Гітлера, 
Черчилля, Барака Обами та багатьох інших. 
 

Соловей Е. Притча про поетів. Ще чотири 
маленькі евристичні повісті. Трохи спогадів – К. 
: Дух і літера, 2014. – 280 с. 
 Автор ділиться з читачем важливими історіями 
про важливих для неї людей. Це мемуари про 
Олексія Чичеріна, Анатолія Добрянського, Саву 
Голованівського, Миколу Лукаша, Михайлину 
Коцюбинську… 
Це і розповідь про нині майже незнану молоду 
поетку початку ХХ століття Тетяну Єфименко; і 
про «паралельні» долі Володимира Свідзінського та 
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Павла Тичини.  Є в книжці есеї  і про сучасних письменників: В’ячеслава 
Медведя, Василя Герасим’юка, Марії Матіос і Юрія Покальчука.  
 

Стус Д. Василь Стус: життя як творчість. – К. : Дух і 
літера, 2015. – 384 с. – (сер. «Бібліотека спротиву. 
Бібліотека надії») 
Ніхто не знає, в чому полягає загадка слави. Часто 
трапляється, що про когось, хто все життя перебував у 
епіцентрі подій, забувають відразу після смерті. До Василя 
Стуса широка відомість прийшла після перепоховання в 
1989-му. Що цьому причиною: поетична творчість? героїка 
життя? непримиренність позиції? здатність перейматися 
чужим болем? На ці та інші питання пробує знайти відповіді 

син поета — Дмитро, який майстерно поєднує об’єктивні біографічні 
відомості про життя Василя Стуса з власними спогадами і спостереженнями 
про батька, парадоксально зіставляє контексти, змішує науковий та 
белетристичний стилі. Пропонована книга — це Василь Стус очима 
дослідника й сина на тлі «запізнілого націєтворення». 

 
Улюра Г. 365. Книжка на кожен день, щоб справляти 
враження культурної людини. – К. : ArtHuss, 2018. - 480 
с. 
 «365» – це короткі есе про 365 добрих книжок які, на думку 
авторки, мусить прочитати кожен. Не довідник і не списки 
книг, рекомендованих до обов’язкового читання. Що таке 
добра книжка кожен вирішуватиме сам, як було завжди. 
В ній ви знайдете розповіді про абсолютно різні книги : 
сучасні і доволі давні, класичні і авангардні, романтичні та 

історичні… Одним словом – різних, на будь-який смак 
 

Ушкалов Л. Ловитва невловного птаха: Життя Григорія 
Сковороди. – К. : Дух і літера, 2017. – 368 с. 
У цій книзі на основі багатого джерельного 
матеріалу автор подає біографію українського філософа й 
богослова Григорія Сковороди (1722–1794). Утім, це не лише 
життєпис видатної людини – тут постає яскравий образ 
України XVIII століття. Одинадцять розділів книги, в яких 
змальовано життя Сковороди, обрамлені двома окремими 
сюжетами – Prelude та Finale, що покликані надати біографії 
Сковороди якомога більшої глибини. 
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