
Читання і діти: 
діапазон бібліотечних 

ідей і можливостей 

Всеукраїнський конкурс 

 «Шкільна бібліотека – 2017» 



Примножуй свою бібліотеку, - але не 

для того, щоб мати багато книг, але 

щоб просвітлювати свій розум, 

утворювати серце, щоб творчими 

творами великих геніїв звеличувати 

свою душу. (Белінський В. Г.) 
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Візитка бібліотеки 

 Характеристика: 

площа - 54 м2, 

перший поверх,  

є зона читального залу, 

приміщення для підручників - 21 м2 

обладнання (стелажі-16, книжкові шафи - 2, столи - 3, парта - 1, вітрини для 
виставок - 1). 

 Особливості діяльності:  розвиток пізнавальних інтересів  учнів засобами 
книги. 

 Контрольні показники (на 28.12.2016 р.): 

відвідувань – 2229, книговидача – 2834, читачів - 83, бібліотечний фонд - 8647 

 



Візитка бібліотекаря 

Загальні дані про бібліотекаря 

Прізвище, ім’я, по батькові, рік народження: Проскуріна Тетяна Миколаївна, 1974 рік. 

Освіта (назва учбового закладу, дата закінчення учбового закладу, отримана спеціальність і кваліфікація 

по диплому): вища ( у 2016 році закінчила Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка» здобула кваліфікацію спеціаліст, психологія, спеціаліст з психології, психолог);  у  1993 році закінчила 

Стахановське педагогічне училище (м. Стаханов,  Луганська область), за спеціальністю “ Дошкільне виховання ”. 

Загальний трудовий і бібліотечний стаж, стаж роботи в даній бібліотеці: 23 роки – загальний трудовий, 17 

років - бібліотечний стаж, 17років - стаж роботи в даній бібліотеці. 

Підвищення кваліфікації і додаткова освіта (назва структури, де проходила перепідготовка, роки, форми і 

тематика навчання): за денною формою навчання при Луганському обласному інституті післядипломної 

педагогічної освіти  в 2010 році; нині проходжу перепідготовку  за заочною формою навчання при Луганському 

обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (2017 р.). 

Копії документів, які підтверджують кваліфікаційний рівень: диплом, сертифікати, грамоти. 

Тема самоосвіти: освоєння нових заходів і методів бібліотечного труда; освоєння  комп `ютерних знань. 

Життєве кредо: "Щоб уникати помилок, треба набратися досвіду, щоб набратися досвіду, треба робити помилки." 



2013 рік 
2010 рік 



Методична проблема 

Виховання інформаційної культури, 

любові й пошани до книги, 

культури читання. 



Актуальність методичної проблеми 

полягає в тому, що 

нині у світі має силу той, хто володіє інформацією. Зацікавити дітей книгою, як джерелом 

інформації – це лише одна сторона справи. Інша, не менш важлива, - формування культури 

читання, розвиток художнього смаку, літературної освіти. Сучасний стан інформатизації 

українського суспільства вимагає посиленої уваги до формування інформаційної культури учнів 

як складової загальної культури особистості. 

 

• На жаль, є чимало учнів, для яких самостійне добування інформації – тяжка праця. А в 
основі цього знаходиться невміння працювати з різноманітною літературою. Розуміючи 
це, проблема виховання культури читання стає актуальною для сьогодення. 

• Навчити читачів орієнтуватися в світі інформації, користуватися джерелами 
інформації, знати, де і як можна підібрати необхідну літературу з певної     теми – це 
основне завдання в вихованні інформаційної культури та культури читання. 

 



Шкільна бібліотека – територія 
комфорту 

•  Школа – це  заклад, який навчає і 
виховує дітей за допомогою книги, 
і тому дуже важливо, щоб в кожній 

школі головним кабінетом була 
бібліотека, оскільки, саме шкільна 

бібліотека - єдине доступне 
джерело інформації для учнів, яке 

забезпечує їх інформаційними 
ресурсами, місце соціальних 

комунікацій, де зустрічаються учні 
різного віку, вчителі. 



Методи роботи шкільної бібліотеки 

Читання і діти: 
діапазон 

бібліотечних 
ідей і 

можливостей 

Індивідуальні Масові 

Діагностичні  Інформаційні  



Індивідуальна робота 

шкільної бібліотеки 

 
Орієнтують учня-читача у 

виборі необхідних матеріалів 
Бесіди 

Консультації  

Індивідуально-

планові читання   

 Інформування 

Знайомлять читачів із 

довідковим апаратом книги 

(передмовою, післямовою, 

змістом, анотацією) 

Постійне сповіщання читачів 

про надходження новинок. 

Списки літератури за якоюсь 

темою «Що читати далі?» 



 

Масова робота шкільної 

бібліотеки 

 

Групова Фронтальна 

Наочні 

(книжкові 

виставки) 

Сукупність 

форм і 

методів 

Усні 

(інформування, 

бібліографічний 

огляд) 

Комплексні 

(вечори, 

літературні 

вітальні,  ігри 

тощо) 



Книжкові виставки допомогають розкрити 

інформаційні ресурси бібліотеки. 

Наочні  



Година інформування, 

бібліографічний огляд - усні 

методи масової роботи бібліотеки 
Форми проведення 

інформаційно-

пізнавальної години - 

найрізноманітніші. Це 

може бути бесіда, 

дискусія, КВН.  

Головне - щоб обрана 

форма найбільш 

підходила до 

обговорення даної теми. 

Усні  

2016 рік 



Комплексні 



 

Однією з ефективних форм виховної 

роботи є читацька конференція. 

Водночас вона є важливим засобом 

пропаганди науково-популярної, 

історичної та художньої літератури 

серед учнів. Конференція допомагає 

їм глибше зрозуміти зміст та образи 

літературного твору, мотиви і дії 

історичних героїв, особливості мови 

й стилю, прищеплює літературно-

етичні смаки, сприяє бажанню 

наслідувати позитивних героїв. 

Читацька конференція 

«Цікаві сторінки з життя 

Б.Грінченка», 2011 р. 

Читацька конференція 

«Мова наша солов’їна», 

2012р. 

Конференція 

«Ліквідатори. Аварія 

ЧАЕС», 2016 р. 



2011 рік  

2012 рік  

2013 рік  2014 рік  

2016 рік  



2013 рік 

2014 рік 
2016 рік 



Традиційно, до вшанування 

пам’тних дат в читальному залі 

бібліотеки проводяться інші 

святкові заходи.  

Інтелектуальна гра «Що? Де? 

Коли?» присвячена Дню 

української писемності та мови 

(2016 рік). 



Інший напрям роботи над яким 

працює бібліотека – популяризація 

дитячою книги, полягає в організації 

та проведенні конкурсу-презентацій  

«Я люблю читати!», мета якого – 

залучити дітей до читання. 

Бібліотекою було розроблено 

положення про конкурс, умови , 

порядок і терміни проведення 

конкурсу. 

Учасники конкурсу разом з 

дорослими (батьками, вчителями, 

друзями) готують електронні 

презентації своїх улюблених книг. 

“Я люблю читать” 
Презентация любимой 

книги.
Подготовила: 

ученица 5 класса                            
Проскурина Марина

Презентация 

любимой книги 

ученицы 5 класса

Шуфлин Валерии

Презентації конкурсів 

минулих років 



Презентації до конкурсу «Я люблю читати», 

який плануємо присвятити Міжнародному       

дню дитячої книги (2 квітня) 

Я люблю читати
Конкурс ЕЛЕКТРОНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ

Я ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ

Конкурс ЕЛЕКТРОНИХ 
ПРЕЗЕНТАЦІЙ УЛЮБЛЕНИХ 

КНИГ

Я люблю читати!

Конкурс електроних презентацій

Я ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ
КОНКУРС В БИБЛИОТЕКЕ

«Я люблю читати»

Конкурс  презентацій цікавих книг

Я люблю читати
Конкурс електронних презентацій улюблених книг 

Я люблю читати 

КОНКУРС У БІБЛІОТЕЦІ

{
Я люблю читати

Конкурс у бібліотеці



2016 рік 



Діагностичні форми роботи 

шкільної бібліотеки 

 
У будь якому дослідженні значна 

увага приділяється методиці 

дослідження. Основний метод – 

опитування читачів, як письмове 

(анкета), так і усне                           

( інтерв’ю).  

Існують ще декілька методів 

діагностичного дослідження: 

спостереження, аналіз документів, 

відвідування уроків, тестування. 



Інформаційне обслуговування 

 

Головні тенденції розвитку інформаційних технологій у 
бібліотеках визначені як: 

Формування парку персональних комп’ютерів 

Використання в бібліотечному обслуговуванні компакт-дисків 

Використання ресурсів Internetа 

Формування електронних бібліотек 



Найактуальнішою проблемою розвитку сучасного інформаційного центру 
на базі бібліотеки є створення медіа- теки або медіа- центра, які надають 
доступ учням та вчителям до різних видів інформації для їх самостійної 

самоосвітньої роботи. 

 

На жаль, наша бібліотека не має змоги повністю реорганізуватися, але ми 
на порозі цих перетворень. Одним з етапів діяльності бібліотеки є 
створення шкільного сайту, який на цей час розробляється.  

Мріємо мати в бібліотеці свій комп’ютер, доступ до мережі 
INTERNET, але це поки що мрія.  

Є актуальним не освоєння будь якого обсягу знань, але і добувати знання, 
уміння знайти необхідну інформацію, використовувати  нові інформаційні 

і комунікативні технології. 



2016 рік 



За минули 

роки 



• Майже сотню книг 

привіз письменник 

Сергій Жадан.  

• Це і його твори і 

яскраві видання 

для школярів 

молодшого віку. 



Результатом діяльності бібліотеки є активність 

читачів. За останній період збільшилась 

кількість читачів від 10 до 14 років. Завдяки 

волонтерам оновився книжковий фонд нашої 

бібліотеки. Ми пропонуємо видання у 

сучасному поліграфічному виконанні.  

При індивідуальному обслуговуванні часто 

використовуємо настільні ігри та іграшки. Таке 

спілкування допомагає дитині швидше 

адаптуватися в бібліотеці, бути більш відкритою. 

Діти мають змогу самостійно вибирати книги. 

тим самим формувати свою культуру, добувати 

знання. 



•  Книга дає прекрасну можливість розкрити творчі здібності дитини. 

• За допомогою книги, а саме з використанням тексту, ілюстрацій, 
ігрових моментів, спілкування на основі прочитаного йде 
повноцінний розвиток особистості дитини, її пам’яті, інтелекту, 
емоційної культури, мовлення, образного мислення, художніх 
здібностей, високих моральних якостей. 

• Бібліотека зі свого боку надає широкий вибір книг, формує читання за 
допомогою професійного консультування, масових заходів, створення 
комфорту та позитивного відношення до книги і читання. Діти мають 
змогу самостійно вибирати книги, тим самим формувати свою 
культуру, добувати знання,  щоб стати  людиною нового типу у 
новому сучасному суспільстві інформаційних технологій, в епоху 
високошвидкісних комунікацій.  Тому читання на сьогодні дійсно є 
норма. 

 

 


