Шкільна бібліотека - 2017
Актуальні завдання та пріоритети
діяльності у 2016/17 н.р.

Бардашевська А.І.,
директор КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей
ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради,
заслужений працівник культури України

«Виклики сучасного суспільства ставлять перед системою
освіти завдання виховати громадянина-патріота нової
формації (ініціативну особистість, яка бачить перспективи
своєї держави і готова відстоювати її інтереси)»
«Методичні рекомендації з питань
організації виховної роботи
у навчальних закладах у 2016/17 н.р.»
Лист Інституту модернізації змісту освіти
від 25.07.2016р. №2.1/10-1828
(Інформаційний збірник Міністерства
освіти і науки України , 2016, №8

«Стратегія національно-патріотичного
виховання дітей та молоді», затверджена
Указом Президента України від 13.10.2015р.
№580/2015
Напрямки:
-громадянсько-патріотичне виховання;
-військово-патріотичне;
-духовно-моральне.

Завдання національнопатріотичного виховання:
• Утвердження патріотичних цінностей, поваги до
культурного та історичного минулого України;
• Утвердження гуманістичної моральності;
• Культивування кращих рис української ментальності:
працелюбності, свободи, справедливості, доброти,
чесності, бережливого ставлення до природи;
• Формування толерантності;
• Підвищення престижу військової служби.

Обласна комплексна програма
національно-патріотичного виховання
«Дитина — громадянин — патріот Батьківщини»
на 2016 - 2021 роки
(http://khor.gov.ua/226-pro-oblasnu-kompleksnu-programu-z-natsionalno-patriotichnogovihovannya-ditina-gromadyanin-patriot-batkivshhini-na-2016-2021-roki/ )

2.11. Комлектування фондів бібліотек освітньо-виховних закладів
літературою, спрямованою на національно-патріотичне виховання.
6.4. Участь у Всеукраїнському місячнику шкільних бібліотек «Виховуємо
громадянина - патріота України» (2016-2021рр.)
6.12. Проведення фіналу обласної акції «Герої ХХІ століття».
6.13. Організація проведення обласної акції «Ми – українці».
6.14. Обласна акція «Ігри патріотів Херсонщини»
(2017-2021рр.)
6.15. Фестиваль виконавської майстерності «Поетичний камертон Ліни
Костенко: патріотичні лейтмотиви» (2017-2021рр.)
6.17. Обласний огляд-конкурс на кращий стан національно-патріотичного
виховання в навчальних закладах(2016-2021рр.)

Рекомендовані форми та прийоми роботи:
Лист №2.1/10-1828
• Майстер-клас із виготовлення арт-листівок для українських воїнів;
колективна гра зі створення панно «Україна – моя країна!»;
• Творчий проект «Алфавіт мого міста»;
• Гра-репортаж «Видатні імена сучасної країни»;
• Звіт-мандрівка «Сюжетні замальовки рідного краю»;
• Зустрічі з цікавими земляками-патріотами;
• Акція – пересувна виставка «Маємо знати свої права»;
• Портфоліо родинних реліквій/традицій;
• Написання книги пам’яті (родини, школи, району, міста);
• Станційні ігри (квест «Знайди Декларацію – врятуй незалежність»);
• Флеш-моби (візуалізація державних чи національних символів,
контурів, кордонів України);
Банк даних інноваційних форм на сайті «Інститут модернізації змісту
освіти» http://www.imzo.gov.ua

Окремі події та теми
• Важливі пам’ятні та ювілейні дати 2016/17н.р. (р. 10 «Метод.
рекомендації…»; лист №2.1/10-1828;
• Українська революція 1917-21 рр. – сторіччя від початку;
• Подвиг Героїв Небесної Сотні та феномен Майдану. «Хронологія
мужності» (літопис мужності в 2-х книгах);
• Традиції українського козацтва. Обласні інтелектуальні змагання «Ігри
патріотів Херсонщини»;
• Превентивне виховання (профілактика і корекція асоціальних проявів).
Профілактична програма «Школа і поліція». ІV обласний конкурс
«Правові орієнтири»;
• Підтримка волонтерського руху. Участь у обласній бібліотечній акції
«П’ять сходинок до успіху: увімкни бібліотеку!»

Окремі події та теми
• Виявлення і розвиток художніх і творчих здібностей дітей. Регіональний
літературний конкурс імені Ю.К.Голобородька – до 90-річчя до дня
народження, обласний фестиваль виконавської майстерності
«Поетичний камертон Ліни Костенко. Патріотичні лейтмотиви».
Міжнародний літературний конкурс «ФантФест».
• Еколого-натуралістичне виховання дітей. Обласний інноваційний проект
профіквест «В долонях степу і Дніпра», обласні інтелектуальні змагання
«Ігри патріотів Херсонщини»;
• Професійна орієнтація та допрофільна підготовка. Обласний
інноваційний проект профіквест «В долонях степу і Дніпра»;
• Тиждень національно-патріотичного виховання.

На допомогу шкільному
бібліотекареві
• Банк даних інноваційних форм на сайті «Інститут
модернізації змісту освіти» http://www.imzo.gov.ua;
• Міжрегіональний ресурс бібліотечних інновацій
«БібліоКре@тив-2016»;
• Корпоративний міжвідомчий ресурс «Основи
медіаосвіти: бібліотечна складова»;
• Блоги «Увімкни бібліотеку!» та «Шкільні бібліотеки
Херсона»;
• Державні стандарти: ДСТУ ISO 2789:2016 «Інформація та
документація «Міжнародна бібліотечна статистика»; ДСТУ ISO
16439:2016 «Інформація та документація «Методи та процедури
оцінювання впливу бібліотек»; ДСТУ ISO 11620:2016 «Показники
функціонування бібліотек»

Дякую за увагу!
Контакти:
http://www.library.kherson.ua/
http://www.kidrights.kherson.ua/
http://biblio-yarmarok.blogspot.com/
http://gorodmedia.blogspot.com/

