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ВСТУП 

А. В.  Лампіга,  методист ММК 

    

        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. 

    В умовах упровадження нових освітніх стандартів шкільні бібліотеки 

зобов’язані формувати і розвивати читацькі інтереси  учнів комплексно 

впливаючи на учня за допомогою традиційних методів та використовуючи 

інноваційні технології. 

     Основним критерієм ефективності використання нових інформаційних 

технологій в навчальному закладі є вже не наявність певної кількості 

комп’ютерів, а створення єдиного  інформаційного освітнього простору. 

     Єдине інформаційне середовище навчального закладу – це система, у якій на 

інформаційному рівні задіяні та зв’язані між собою всі учасники освітнього 

процесу: адміністрація закладу – вчителі – бібліотека – учні – батьки. 

      Розвиток інформаційних потреб користувачів в контексті нових 

інформаційних технологій вимагає перетворення шкільної бібліотеки на 

інформаційний центр, і саме компетентність бібліотекарів є неодмінною умовою 

позитивного іміджу сучасної бібліотеки. А основними критеріями оцінки роботи 

бібліотекаря сьогодні стають повнота і оперативність задоволення читацьких 

запитів. 

Роль бібліотекаря у навчально-виховному процесі  щораз збільшується, але не 

потрібно забувати, що збільшуються й вимоги до працівника бібліотек. Сучасний 

бібліотекар повинен вміти: 
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 грамотно працювати з інформаційними ресурсами, знаходячи та 

представляючи інформацію в тому вигляді, в якому вона необхідна 

користувачу; 

 сприяти оптимізації діяльності бібліотеки; 

 тримати «руку на пульсі» інформаційного ринку; 

 створювати власні інформаційні продукти (електронні каталоги і 

картотеки, електронні бібліотеки, електронні бібліотечні уроки, , електронні 

сторінки для різних категорій користувачів); 

 підтримувати комп’ютерну техніку, мережі в робочому стані, вміти 

працювати на всіх видах техніки, які є в бібліотеці. 

Саме ці завдання змінили роль і самого шкільного бібліотекаря, змусили 

зайнятися самоосвітою, самовдосконаленням, підвищенням кваліфікації, 

творчим  підходом  до своєї роботи. 
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Сайт бібліотеки ФМГ №17 – інформаційний ресурс  

навчального закладу  

Лампіга А.В., завідуюча бібліотекою закладу «Фізико-математична 

гімназія №17 Вінницької міської ради» 

  Сидоренко О.П., бібліотекар закладу 

 

Наша бібліотека  створила свій власний продукт –  сайт в Інтернеті. 

Звичайно, цьому передувала велика і кропітка робота, але за допомогою 

вчителів інформатики і учнів старших класів, нам вдалось здійснити задумане. 

І ось результат: наша електронна адреса lib.pmg17.vn.ua. Тепер будь-який 

користувач зможе завітати на нашу сторінку і ознайомитись з гімназійною 

бібліотекою, її роботою, ресурсами та послугами. 

 Що ж це за поняття – веб-сайт? Наскільки складно і наскільки просто 

створити свій веб-сайт? Сьогодні наша бібліотека має можливість поділитись 

досвідом у вирішенні цих питань. Сайт – це сукупність документів, 

об’єднаних  і пов’язаних однією темою, це візитна картка, яка розповідає 

читачам, про діяльність бібліотеки, її власні ресурси та можливості доступу до 

віддалених ресурсів для отримання необхідної інформації. Сайт бібліотеки 

висвітлює інформацію, яка є цікавою і корисною для своїх читачів. Це може 

бути інформація про фонди, літературу, каталоги, картотеки, режим роботи, 

правила користування бібліотекою, тематичні заходи, книжкові виставки, 

інформаційні послуги, що надає ця бібліотека користувачам. Сайт  є 

презентацією діяльності бібліотеки в мережі Інтернет. Він створює нові 

можливості та більш сприятливі умови для кращого задоволення 

інформаційних потреб користувачів. 

 Робота над сайтом починається з визначення головної мети, того, для чого 

він буде існувати. Потрібно прийняти за правило, що сайт створюється саме 

для користувачів , а не для самих бібліотекарів. 

http://lib.pmg17.vn.ua/
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Головна мета сайту: 

1. Формувати та підвищувати інформаційну культуру користувачів 

шкільної бібліотеки; 

2. Надавати найповнішу інформацію про роботу бібліотеки, її послуги, 

фонди, заходи; 

3. Допомагати учням зорієнтуватися в мережі, створити умови для 

безпечного користування Інтернетом; 

4. Надавати можливість доступу до  різноманітних інформаційних 

ресурсів навчального призначення, як власних так і віддалених; 

5. Забезпечувати інформаційну підтримку навчально-виховного 

процесу; 

6. Використовувати технології для реклами книги, стимулювання 

читання. 

7. Реагувати на всі новини та події, зміни в законодавстві, результати 

опитувань, тощо. 

8. Привертати увагу до роботи гімназійної  бібліотеки, сприяти 

поширенню власного досвіду роботи.. 

Завдання сайту: 

 для структур управління – констатація участі бібліотеки у вирішенні  

 освітянських і виховних завдань; 

 для читачів (учні, вчителі, батьки) – привернути увагу до подій 

бібліотечного життя, інформування про бібліотечні послуги,  про пошук 

шляхів співробітництва, залучення до читання окремих книг; 

 для колег-бібліотекарів - презентація досвіду роботи, обмін 

інформацією. 
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Зміст сайту: 

 висвітлення діяльності бібліотеки; 

 окремі напрямки діяльності (інформаційна,  

          довідково-бібліографічна, індивідуальна, масова); 

 робота різних підрозділів  бібліотеки; 

 загальний фонд чи його складові частини (навчальна література, 

художня література, періодика);  

 бібліотечні послуги. 

Структура сайту бібліотеки ФМГ № 17: 

Головна 

   Привітання завідуючої бібліотекою 

Карта сайту 

Про бібліотеку 

   Історія бібліотеки 

   Основні завдання 

   Правила користування 

   Актив бібліотеки 

   Паспорт бібліотеки 

   План роботи бібліотеки 

   Структура бібліотеки 

        Читацький абонемент 

        Читальний зал 

    Фотогалерея 

    Реклама бібліотеки 

Електронні каталоги 

    Власні каталоги 

    Каталоги інших бібліотек 

Електронна бібліотека 

    Учням світової літератури 

    Учням української літератури 

    Вчителям 

    Інші електронні бібліотеки 

    Корисні посилання 

    Бібліотека безкоштовних програм 

Електронна періодика 
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   Для учнів 

   Для вчителів 

Електронні бібліотечні уроки 

   Дистанційне навчання 

   Уроки та тести 

Електронні підручники (1-11 клас) 

Науки, що керують світом 

    Фізика 

         Скарбничка вчителя 

         Готуємось до уроків 

         Програмні засоби 

         Періодичні видання 

    Математика 

         Готуємось до уроків 

         Програми 

         Книги 

         Вислови 

         Бувальщина 

    Інформатика 

        ІТ-проекти 

        Дитина і комп’ютер 

        Безпека дітей в Інтернеті 

        На допомогу вчителю інформатики 

        Програмні засоби з інформатики 

Електронний календар 

Робота з обдарованими дітьми 

Для найменших читачів 

Шкільним бібліотекарям 

    Заходи шкільних бібліотекарів 

    Ведення документації шкільних бібліотек 

    Нормативно-правова база шкільних бібліотек 

    Інформаційне забезпечення навчального процесу 

    Інформаційне забезпечення виховного процесу 

Для вас, батьки 

Віртуальна виставка 

Інтернет-центр 

     Віртуальна довідка 



 

 

10 
 

Новини 

Зворотній зв'язок 

 

 

 

   

   Ми намагались, щоб  наш сайт був зручний у використанні, щоб користувач 

міг легко орієнтуватись і знаходити необхідну йому інформацію. Сайт – це 

обличчя нашої бібліотеки в глобальній мережі. Його необхідно постійно 

поповнювати новою інформацією,  матеріалами, щоб не втратити інтерес 

користувача. Він не тільки представляє нас, нашу роботу, головне його 

завдання – залучати до нас нових користувачів. Саме створення власних веб-

сайтів впливає на змінення ролі бібліотеки і сприяє створенню в ній нового 

інформаційного, інтелектуального та навчального простору. 
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     В цій  статті звертаємо  особливу увагу на розділи сайту, які можуть стати у 

пригоді саме для шкільних бібліотекарів. 

 Електронні бібліотечні уроки 

   Наша бібліотека активно навчає учнів роботі з книгою та сучасною 

інформацією. Основною формою роботи завжди був бібліотечний  урок.  

Останнім часом ми працюємо над порівняльно новим видом подачі 

навчального матеріалу: електронним бібліотечним уроком. В лабораторії 

інформаційно-комунікаційних технологій нашої фізико-математичної гімназії 

була створена система дистанційного навчання disted.vn.ua, в якій вчителі 

гімназії, міста та області створюють і розміщують електронні уроки за всіма 

навчальними дисциплінами. 

  Наша бібліотека теж створила і розмістила в цій системі 11 електронних 

бібліотечних уроків з тестами до кожного уроку  в двох варіантах, за різними 

темами. Система цих уроків підпорядкована формуванню в  учнів свідомого і 

зацікавленого ставлення до книги, потреби в систематичному читанні, 

навичок самостійного вибору книг та їх пошуку в бібліотеці, вміння 

користуватись довідковими виданнями і періодикою, застосовувати ті знання 

та вміння у практичній діяльності. Всім віковим категоріям подобаються 

бібліотечні уроки з використанням ІКТ. Інформативність електронних уроків 

набагато вища ніж традиційних за рахунок мультимедійності – наявності не 

лише тексту і графіки, але й анімації, відео та звуку, тобто елементів,які 

привертають увагу учнів. Електронні уроки  надають можливість здійснювати 

віртуальну взаємодію користувача з об’єктами  або процесами пізнання, які 

знаходять своє відображення на екрані. Учні з великим бажанням виконують 

цікаві завдання та пізнавальні тести. 

    Для того, щоб потрапити в систему  disted.vn.ua , користувачу потрібно  

зареєструватися в системі (за бажанням, є доступ і без реєстрації), вибрати в 



 

 

12 
 

меню розділ «Бібліотечні уроки», вибрати тему бібліотечного уроку та клас, 

який відповідає віку учня. Користувач може прочитати поданий матеріал, 

відповісти на питання, пройти тести, і, завершивши роботу, отримати оцінку у 

вигляді відсотку від засвоєного матеріалу.  

   Використання програми по створенню електронних уроків дозволяє вчителю 

і бібліотекарю зручно й ефективно відобразити на екрані необхідну 

інформацію, самостійно готувати завдання, підбирати навчальний матеріал, 

який відповідає змісту конкретної теми будь-якої базової дисципліни, або 

бібліотечної теми.  

 Шкільним бібліотекарям 

   В цьому розділі ми збираємо методичні матеріали на допомогу 

бібліотекарям в електронному вигляді. Ці матеріали систематизовані за 

підрозділами і складають повнотекстову базу даних «Шкільним 

бібліотекарям». Зараз у базі налічується п’ять підрозділів.  

   Завданнями цього ресурсу є: надання діючої допомоги бібліотекарям в 

підвищенні теоретичного рівня, бібліотечної кваліфікації, впровадження 

передового бібліотечного досвіду, надання методичної допомоги з питань 

впровадження ІКТ в роботу шкільних бібліотекарів. 

   Успішність функціонування бібліотеки як центру інформації зобов’язує 

бібліотечних працівників швидко та адекватно реагувати на зміни в 

інформаційних потребах користувачів, розширювати спектр бібліотечно-

інформаційних послуг, потребує систематичного вивчення нових технологій 

та створення власних інформаційних ресурсів.  
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Система роботи бібліотеки  

у формуванні читацьких інтересів 

Бернацька Г.М., завідуюча бібліотекою закладу «Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів  №15  Вінницької міської ради»       

                                            

        Успіх у формуванні зацікавленості до читання певною мірою визначається 

використанням сукупності навчальних технологій.  

      Нині життя вимагає не лише пошуку окремих методів для посилення в 

учнів інтересу до читання, а й інтенсивного розроблення та впровадження 

відповідних ефективних технологій.      

     Плануючи роботу з виховання в учнів читацьких інтересів, насамперед 

враховуємо вікові особливості читачів. Діти молодшого шкільного віку 

своєрідно сприймають навколишній світ, відображений у книзі. Вони з 

великим інтересом, по-особливому ставляться до всього, про що читають. У 

розвитку читацьких інтересів молодших школярів відіграють почуття та 

емоції.  

      Книга має вражати! Підбираючи літературу для читання, слід врахувати й 

те, що малята люблять книги з  яскравими кольоровими малюнками-

ілюстраціями, а тому і книги для найменших мають бути саме такими: 

новими, цікавими і красивими.   

     В учнів 2-х класів важко виявити, які книги їм сподобались найбільше і 

про що хотілось дізнатись у наступній книзі, бо малі читачі мають безліч 

запитань і їм все цікаво.      

     Школярі – другокласники охоче дослухаються порад вчителя чи 

бібліотекаря у виборі книг. Рекомендаційна бесіда з одним читачем часто 

перетворюється на перевірочну бесіду з іншим, тому що діти цього віку дуже 

емоційні, хочуть поділитися враженнями від прочитаного, і, разом із тим, 

дають свою оцінку твору. 
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     У формуванні читацьких інтересів учнів 3-5, 6-8 класів є свої особливості. 

Підлітків цікавить світ пригод та фантастики, книги про життя дітей, класична  

та довідкова  література. У книжковому фонді бібліотеки виділено літературу 

для дітей  і цього віку. 

     Школярі 14-15 років мають інші читацькі потреби, властивості і якості: 

різко виростає соціальна, громадянська активність підлітка. Це вік пошуку 

морального ідеалу. Послаблюється роль читання в житті школярів, звужується 

діапазон читацьких запитів: чіткіше ніж в попередні періоди проявляється 

різниця по відношенню до читання. 

               

     Старший шкільний вік є періодом досягнення не тільки фізичної, а й 

розумової зрілості. Це період мрій, пошуків, випробування своїх сил, 

захоплень і розчарувань, породжуваних труднощами у досягненні мрій. З 

метою виховання учнів старшого віку проводимо бібліотечні заняття, бесіди: 

«Як користуватися довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки», 

«Тематичний покажчик», «Як не розгубитися у вирі інформації» та інші.               

      Аналізуючи читацькі формуляри, робимо на них помітки, насамперед 

відзначаючи, літературою якого напрямку цікавиться читач. Згодом для таких 

читачів складаємо індивідуальні плани читання. Наприклад: «Захопливий світ 

пригод», «Фантастика і фантазери», «Світ природи»,  «Про тебе і твоїх 

друзів»., «Радіотехніка – це цікаво!», «Спорт у твоєму житті». 

       У читальному залі бібліотеки читачі мають можливість попрацювати з 

довідковою (а її у нас понад 200 примірників)  та періодичною літературою.    

     Однією з найбільш ефективних форм пропаганди літератури та формування 

читацьких інтересів є книжкова виставка.           
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    Народний календар, найбільш вагомі соціально-політичні події країни 

знаходять відображення на оригінально оформлених виставках-розкладушках.  

       В нашій шкільній бібліотеці  33 постійно діючі книжкові виставки.     

Вони розміщені як на окремих вітринах, так і на верхніх полицях 

книжкових стелажів.                           

     Тематичні покажчики виконані в одному стилі, використана одна 

кольорова гама, але досить яскрава – це приваблює читачів, спонукає їх 

підійти, прочитати, і в той же час ця тотожність створює певний стиль.  

     Нові надходження художньої літератури знаходять своє місце на 

однойменній полиці, відображаються в списках нових надходжень 

літератури. 

     Інформаційна робота здійснюється і у формі оглядів літератури.  

До ювілейних дат готуємо виставки літератури та бібліографічні огляди.                   

     Важливу роль у формуванні читацьких інтересів відіграють бесіди, 

бібліотечні заняття. Вони сприяють розширенню знань про книгу, формують 

читацькі інтереси.            

      Заняття з бібліотечно-бібліографічної культури проводжу починаючи з 1-х 

класів. «Знайомство з книгою» - де діти згадують свої перші, почуті від 

дорослих казки та оповідання, слухають мудрі висловлювання про книгу і 

читання, з Пам’ятки  дізнаються про правила користування книгою, 

виконують своє перше домашнє завдання з бібліотечно-бібліографічної 

роботи – записують у заздалегідь заведений  зошит прислів’я про книгу.  

     Голосні читання  - поширена форма масової роботи бібліотеки з учнями 1-2 

класів, бо діти цього віку  ще не зовсім добре оволоділи технікою читання. 

Для таких уроків з розвитку мовлення ми підбираємо твори, що утверджують 

загальнолюдські і національні цінності, відображають історико-культурний 

досвід рідного народу та людства в цілому. Казки про добро і зло, оповідання 

про природу, розповіді про  однолітків захоплюють уяву юних,  спонукають 

до доброзичливості й доброчинства.  
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     Розвиваючи культуру читання дітей,  навчаю  читати за планом, вдумливо 

сприймати зміст книги та правильно його оцінювати , знаходити необхідну 

книгу за допомогою довідково-бібліографічних посібників, користуватися 

довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки;  використовувати раціональні 

засоби роботи з книгою та дбайливо ставитись до книги. 

     Найбільше подобаються дітям молодшого та середнього віку заняття, що 

передбачають конкурсні завдання, турніри смекалистих, вікторини, які 

допомагають визначити кращих читайликів.  

     Заняття будуються  таким чином, щоб вони були цікаві, емоційно насичені, 

доступні за змістом і передбачали активну участь учнів. В зв’язку з цим 

більша частина занять містить практичні завдання: підготувати розповідь про 

першу книгу, намалювати ілюстрацію до прочитаного, продовжити казку 

тощо.  

      Маленькі школярики після бібліотечного уроку «Знайомство з 

бібліотекою» хочуть якнайшвидше стати читачами нашої бібліотеки.  

     Але тільки в 2-му класі вони стають ними, після нашого традиційного  

бібліотечного свята «Посвята в читачі», до якого старанно готуються всі: на 

бібліотечних уроках дізнаються  правила користування бібліотекою, гігієну 

читання, правила бережливого ставлення до книги; учні 6-х класів (шефи) 

готують святкову програму, виставку кращих книг для дітей, конкурси, 

вікторини, театралізовані вистави. Малюки також готують концертні номери: 

пісні, танці, оди про книгу. Наприкінці свята маленькі читачі разом з першими 

книжечками отримують Пам’ятку читача.  

     В 2-4 класах на бібліотечних уроках діти знайомляться з будовою книги, 

видами дитячих книг, ілюстрацій, дитячими періодичними виданнями тощо. 

      Отримавши домашнє завдання: зробити книгу-саморобку, школярі мають 

змогу позмагатися на виставці-конкурсі. Визначаємо кращі роботи, але 

схвальні відгуки отримують всі.  
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     Бібліотека в інформаційній роботі має можливість  використовувати 

шкільне радіомовлення, готуючи інформаційні радіоперерви, на котрих 

проводяться презентації книг, інформації  про нові надходження в бібліотеку, 

радіопередачі на суспільно важливі теми .                    

    «Куточок читача»  завжди приваблював увагу школярів, адже там, крім 

нових надходжень літератури,  цікавих фактів з історії книги, можна було 

побачити виставку дитячих поробок «Казка своїми руками» чи «Кращі 

закладини для улюблених книг». Та справжнє захоплення у дітей викликали 

нові бібліотечні стенди «Бібліотечний вісник», «Живи, книго!», «Свята і будні 

шкільної бібліотеки» а також нова портретна галерея.  

    

     Тут можна ознайомитись з пам’ятками:  «Як працювати з підручником», 

«Як продовжити життя книги», «Щоб підручник довше жив», «Як правильно і 

корисно читати книгу, газету»,  «Як написати відгук про книгу». , дізнатись 

про наявність  альтернативних підручників, про знаменні  дати місяця, книги-

ювіляри року та інше.       

        Світлини з життя бібліотеки заохочують до активної співпраці з 

бібліотекою не тільки бібліотечних активістів, а й інших школярів.  Вони  радо 

приймають пропозицію прийняти участь в бібліографічному огляді чи 

бібліотечному занятті.                

     Тематична картотека та тематичні папки, а їх в шкільній бібліотеці  32,  

допомагають учням краще підготуватися до уроків, підібрати інформацію для 

повідомлень, провести класну годину чи предметний тиждень. 
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     Вивчення читацьких інтересів сприяє виявленню і розвитку творчо 

обдарованих учнів. Для них складаємо списки рекомендованої літератури, 

тематичну  картотеку та  папку «Робота з обдарованими дітьми», рекламуємо 

та заохочуємо до розвитку їхніх здібностей, залучаємо до співпраці. 

Результатом такої роботи є проведення конкурсу юних поетів-початківців 

«Хай муза не покине нас», виставки-конкурси юних художників «Казка очима 

дітей», «Мій улюблений літературний герой», створення папки «Наша 

творчість». 

     Розвиток читацьких інтересів передбачає комплексний вплив на учня за 

допомогою мистецтва слова.  На конкурсах читців може проявити своє 

ораторське мистецтво будь-який учень, адже їх проходить у нас чимало. Це і 

конкурс квітневого гумору, календарної лірики, конкурс до Дня писемності та 

мови, а також до Дня рідної мови, ювілейні читання до знаменних дат відомих 

поетів в т.ч. щорічний до Шевченківських днів. 

     Конкурс екологічної поезії «Поважаємо природу – поважаємо себе», що 

проходив в рамках тижня предметів природничого циклу мав на меті не тільки 

підвищити інтерес учнів до предметів, а і формувати бережливе відношення 

до нашої планети, розвивати читацьку активність учнів, збагачувати і  

словниковий запас, і життєвий досвід.  

      Тиждень дитячого читання  стає приводом ще раз вшанувати книгу,  

вишукувати мотиви, які б спонукали учнів до читання, пізнання 

навколишнього світу, залучали до естетики друкованого слова. Цьому 

слугують різноманітні заходи з нагоди ювілеїв відомих письменників, 

казкарів, а також нагородження переможців  конкурсів читців, поробок, 

закладок тощо.  

      Ставлячи перед собою завдання пріоритету читацьких інтересів, із метою 

забезпечення запитів та інформаційних потреб користувачів бібліотека 

проводить копітке їх вивчення, використовуючи різні методи роботи та 

моніторингові дослідження : 
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 (І семестр 2013-2014 н.р.) 

 

Клас Кращі читачі 2-х класів Прочитано книг 

2-А Чернишов Олександр 11 

Точицька Катерина 10 

Ластовецька Софія 10 

2-Б Дугіна Юлія 34 

Удуденко Єлизавета 31 

Кицун Владислав 27 

Зіненко Олександра 25 

2-В Гуменюк Дарина 23 

Нагорний Максим 15 

Принц Мілана 15 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

Прочитано книг Читачі бібліотеки

2-А кл.

2-Б кл.

2-В кл.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Прочитано книг Читачі бібліотеки Не відвідували бібліотеку

3-А кл.

3-Б кл.

3-В кл.

4-А кл.

4-Б кл.

4-В кл.

0

10

20

30

40

50

60

Прочитано книг Читачі бібліотеки Не відвідували бібліотеку

5-А кл.

5-Б кл.

6-А кл.

6-Б кл.

7-А кл.

7-Б кл.

8-А кл.

8-Б кл.



 

 

20 
 

 

Аналіз читання 

(І семестр 2013-2014 н.р.) 

 

     А також:    

 Вивчення й аналіз дозвіллєвих потреб і читацьких запитів; 

 Аналіз відгуків дітей про книги; 

 Рекомендаційні списки літератури, бібліографічні огляди, тематичні 

бесіди, консультації біля книжкових виставок; 

 Ведення папки альтернативного читання «Твоя золота полиця»; 

 Поповнення бібліотечного фонду, шляхом проведення акції «Подаруй 

бібліотеці книгу» 

 Започатковано акцію «Бібліотека моєї мрії» (конкурси малюнків учнів 

молодших класів,  міні-творів – середня школа та конкурс творчих проектів 

для старшокласників). 

     Результати вивчення  читацьких інтересів узагальнюються, 

оприлюднюються, дають новий поштовх, своєрідне  змагання між 

книголюбами, а нам дають можливість планувати свою діяльність так, щоб 
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вона дійсно мала інформаційний, розвивально-виховний характер, спонукала 

дітей до творчості, спонукала творити добро. 

     Для успішної реалізації поставлених цілей важливе  місце займає співпраця 

з педагогічним колективом закладу. Головна функція бібліотеки зробити 

інформацію доступною до кожного зацікавленого користувача. Для цього 

використовуємо різні форми  інформування. Це і випуск інформаційних 

листівок, виготовлення яскравих оголошень про планування того чи іншого 

заходу, інформаційних  списків та виставок  нових надходжень художньої чи 

навчальної літератури.  Актуальним сьогодні стала можливість  бути 

проінформованим про наявність літератури, зайшовши на сторінку 

інформаційного бібліотечного центру, що знаходиться на сайті  закладу 

(http://vinschool15.org.ua). 

     Особлива увага приділяється роботі з класними керівниками. До всіх 

знаменних і пам’ятних, громадсько-політичних і соціально значущих дат 

бібліотека закладу готує інформаційні листівки з додатковою літературою та 

цікавими Інтернет - ресурсами. Для проведення цікавих та змістовних класних 

годин систематично готую підбірки літератури, розробок  заходів тощо. 

Тематична папка «Класному керівникові» містить цікаві добірки з фахової 

преси по усіх напрямках виховної роботи,  а також рубрику «Досвідчені 

педагоги рекомендують».  

     Бібліотекар школи на педагогічних нарадах  готує повідомлення, 

інформації з тої чи іншої теми,  надає методичну допомогу доповідачам.   

     Своєрідним звітом про роботу по формуванню читацьких інтересів став 

семінар керівників МО вчителів початкових класів «Активна співпраця 

вчителів школи І ступеня й бібліотеки з розвитку інтересу учнів до книги, 

виховання високих моральних цінностей молодших школярів», що організував 

міський методичний кабінет  на базі нашого закладу. 

      Великого значення у розвитку читацького інтересу школярів набувають 

зустрічі з письменниками та поетами. Живе слово митця глибоко западає в 
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щирі душі дітей і залишає слід на все життя. Літературні світлини «Пам’яті 

Анатолія Гарматюка» дали змогу читачам згадати життєвий та творчий шлях 

поета-гумориста, поспілкуватися з його родиною. Незабутнім для учнів 2-Б 

класу стало свято до ювілею П.Воронька, що відбулося в центральній дитячій 

бібліотеці міста. Зустріч з працівниками юстиції, що була організована 

працівниками публічної бібліотеки №13, а проведена в стінах нашого закладу 

в рамках Тижневика права, принесла старшокласникам багато користі та 

досвіду.  Поетка Марія Гуцало на зустрічі з учнями розповіла про те, як її брат 

Євген Гуцало заохотив та підтримав її неперевершене бажання – писати вірші 

для дітей. Надовго запам’ятаються дітям літературні зустрічі з  членами  

обласної спілки письменників  Володимиром Рабенчуком, Леонідом Куцим, 

Тетяною Яковенко, Михайлом Стрельбицьким та іншими відомими 

земляками. 

     Популяризація літератури, виховання культури читання, любові до книги, 

вимагає роботи на всіх рівнях. Серед іншого – це і робота з батьками: 

виступи на батьківських зборах («Стан читання в 4-а, 4-б кл.», анкетування 

батьків, бесіди «Культура читання»), конференціях («Нові стандарти в освіті – 

нові підручники школярам» - про стан забезпечення підручниками учнів 

закладу, вимоги по збереженню навчальної та художньої літератури»), 

індивідуальні бесіди з батьками.  Інформаційні матеріали в т.ч. рекомендовані 

списки літератури, списки корисних сайтів, статей знайшли своє місце в 

тематичній папці «Для Вас, батьки»,  фахові книги – на виставці «Поради для 

батьків». 

     Під час зустрічей з батьками  намагаємося залучити  саме їх до читання (у 

минулому навчальному році 13 батьків були читачами нашої бібліотеки), 

нагадуємо, що тільки власний приклад зможе привити малому школярику 

любов  до книги,  зробить щоденне читання  улюбленим заняттям на дозвіллі.  
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            Завданням бібліотеки є і залишається  виховання  у школярів вміння 

самостійно здобувати нові знання, з усіх доступних їм джерел, самостійно 

формувати нові вміння та навички  і вчитися впродовж життя.   

     Пошук нових засобів та форм роботи з читачами, створення умов для 

позакласної діяльності учнів ставить перед нами  мету заохочувати 

користувачів до систематичного читання,  популяризувати вітчизняну та 

знайомити зі світовою літературою.   

Масова  робота шкільної бібліотеки 

 

              

                     Гра-вікторина «На казковому полі або  Хід конем» 

              

                 Театралізоване свято  Леонід Глібов – Український Езоп 

                 

 Бібліотечний урок  «Що означає дружити» 
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Шкільна бібліотека – інформаційний центр  

навчального закладу 

Мовчанюк Н.С., завідуюча бібліотекою закладу  «НВК: Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - гімназія  №23  Вінницької міської ради»  

Захарчук Л.І., бібліотекар закладу      

 

Сучасна людина повинна не тільки вміти читати, писати, говорити, але й 

володіти грамотністю, яка дає можливість кожному не просто отримувати 

інформацію, але ще  вміти її оцінити і застосувати для себе, зробити її 

корисною.  

Здавалось би, діти не розлучні з технікою (телефони, смартфони, 

планшети, ПК), але як користувачі, вони примітивні, їх інтереси та запити 

обмежені. Часом на нескладне питання знайти відповідь вони не можуть, а  

стикаючись з незрозумілим, важким для них, вони взагалі відмовляються від 

пошуків необхідної інформації. Викликає труднощі і критична оцінка 

інформації, обміркувати, зробити потрібні висновки для них складно.  

Для виявлення  проблеми  формування інформаційної культури 

особистості ми провели анкетування учнів 7-9 клас. 

        

Як бачимо, що багато учнів мають доволі низьку інформаційну 

грамотність. А на запитання, чи можуть вони самостійно критично оцінити 

ту чи іншу інформацію 70% відповіли, що ні.   Тим більш, що рівень 
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кількості інформації не гарантує її якість. Останнім часом з’явилась думка, 

що діти самі зможуть розібратися у інформаційному потоці, що їх не 

потрібно вчити користуватись інформаційними ресурсами, але це хибна і 

дуже небезпечна думка. Ми повинні  стати навігаторами у вихованні  

Робота нашої  бібліотеки з читачами  основана  на принципах:  

 науковість;  

 комплексний підхід в роботі з читачами;  

 систематичність;  

 розвиток  свідомого і активного відношення  читачів  до  роботи з 

інформаційними джерелами; 

 диференційований підхід до читачів на основі їх вивчення; 

  наочність в пропаганді  літератури.  

Основні форми і методи  діяльності бібліотеки по організації 

спілкування школярів з книгою: 

  створення  комфортного  інформаційного  середовища; 

            

 

  забезпечення психологічної підтримки читача “Не бійся, я з тобою” (в 

основі - фасилітаційне спілкування, тобто, створення особливої атмосфери в 

міжособистісній взаємодії, коли особистість читача є основною, а бібліотекар 

займає позицію помічника і допомагає знаходити відповіді на питання та 

опановувати навички оцінювання інформації); 
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  формування образу позитивного лідерства на прикладі людей, що 

люблять читати «Лідери - завжди читачі» (фотоколажі «Людина, що читає», 

зустрічі з власниками домашніх бібліотек, письменниками, цікавими людьми,  

бесіди про роль книги і читання в житті визначних людей); 

   формування основ інформаційної культури «Читаємо. Знаємо. 

Вміємо» (інформаційні стенди, пам’ятки для читачів, бібліографічні списки, 

перегляди «Твої помічники у навчанні», «Для допитливих», «Книга 

допомагає», «Вам майбутні генії»); 

   здійснення спільної активної діяльності («Посвята в читачі», заходи в 

рамках Всеукраїнського дня бібліотек, місячники, тижні книги).                             

   Що може допомогти у вирішенні  проблеми організації спілкування 

школярів з джерелами інформації?  

Створення системи розповсюдження інформації: 

  віртуальна виставка на сайті бібліотеки про новинки літератури, які 

поступають до фонду бібліотеки; 

  інформаційне наповнення виставкових стендів у бібліотеці («Як 

поводитись з книгою», «Твій підручник», «Знаменні та пам’ятні дати»,  

«Історії незгаслі сторінки», «У мові вся доля народу»);      

 організація тематичних виставок, до предметних тижнів, полиць та 

переглядів літератури «Шедеври світової літератури», «Вінниччина – мій 

рідний край», «Твоє життя – твій вибір»», «Зима іде – свята веде»  та інші;  

  виставки з використанням новітніх інформаційних технологій («Книги 

твого дитинства», «Твої права і обов’язки»); 

 сприяння навичкам орієнтації у літературному просторі (бібліотечні 

уроки); 

 створення рекомендаційних списків літератури; 

  індивідуальне обслуговування читача з урахуванням думки, інтересу 

та запитів: підбір та рекомендації літератури по темі читацького запиту, 

формування нових читацьких    інтересів та потреб;       
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  рекомендувати  ті книги, які бібліотекар прочитав сам і вони йому 

сподобались; 

 активно використовувати сайт школи, на якому повинна бути сторінка 

бібліотеки. Якщо блог є особистим засобом спілкування, для нього потрібно 

бути  доволі відомим, щоб до нього зверталась більшість, сайт школи 

загальнодоступний, його можливості для реклами бібліотеки великі; 

 співпраця  бібліотеки з педагогічним колективом навчального закладу 

та батьками; 

Сама бібліотека безсила у вирішенні такої складної в наш час задачі як 

відновлення престижу читання у дітей та підлітків. Ми тісно співпрацюємо з 

вчителями школи. Останнім часом почастішали відвідини бібліотеки  батьків 

разом з дітьми. Ми коректно даємо поради їм щодо читання дитини, які 

книги краще брати. Також  виступаємо на батьківських зборах. 

Основою для формування інформаційної культури є бібліотечний урок. 

Його ціль - формування   у читачів основ знань,  вмінь та компетенції в сфері 

інформаційної культури. Бібліотечні уроки проводяться згідно розробленого 

плану і з урахуванням вікових особливостей читачів нашої бібліотеки. Вони 

відбуваються не тільки  під час навчання, а також у  групах продовженого 

дня «Будемо знайомі – бібліотека» та в літньому таборі відпочинку учнів. 

Школярі перших класів запрошуються на екскурсію до бібліотеки 

«Мандрівка в країну  Читайлію», де ми їх знайомимо з такими поняттями як 

«бібліотека», «бібліотекар», «книжковий фонд», «абонемент», «читальний 

зал». Наша ціль  - сформувати позитивний імідж бібліотеки, заохотити 

першачків до подальшого відвідування бібліотеки. Розповідаємо їм як 

поводитись з книгою, підбираємо цікаві книги, відповідні до їх віку.   

Проводимо свято «Королева Книга запрошує…». Ми намагаємось захід 

посвяти в читачі зробити яскравим, цікавим. 
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З другокласниками  пригадуємо правила поводження з книгою, проводимо  

заняття  «Школа  лікаря Читая»,  на якому діти роблять нескладний ремонт 

книги. На одному із занять учні намагались створити книгу своїми руками. 

Для ознайомлення із структурою книги ми проводимо заняття, на яких в 

простій формі знайомимо дітей з головними елементами книги. Проведено 

урок «Ілюстрації в книгах». 

В кінці 2 класу проводимо заняття «З поштової скриньки», під час якого 

діти дізнаються, що таке газета, журнал, кореспондент, стаття, журналіст, 

фотокореспондент, редактор.                                                                                                                                                      

Учні 3-4 класів на уроках дізнаються про терміни «книжковий 

(бібліотечний) фонд», стелаж -  «книжковий дім», полиця – «книжкова 

квартира». Діти вчаться знаходити книги за  автором  або  назвою.  

Знайомляться з довідниковими виданнями: енциклопедіями, словниками. 

Для 5-6 класів на уроках  інформаційної культури  знайомимо учнів зі 

структурою книги, її довідниковим апаратом, а також зі структурою 

нетрадиційного електронного видання.  На заняттях «Світ інформації» учні 

5-6 класів отримують відомості про історію книги, бібліотеки та засоби 

зберігання інформації. Ми розробили цикл бібліотечний уроків «Історія 

виникнення інформаційних ресурсів суспільства. Засоби зберігання 

інформації». 
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В 7-9 класах учні знайомляться з каталогами і картотеками бібліотеки в 

тому числі і з електронними, дізнаються що таке систематичний каталог, 

шифр книги, каталожна карточка, роздільник  тощо.  Спочатку подається 

теоретичний матеріал, а потім проводяться   практичні заняття, під час яких 

учні вчаться складати опис каталожної карточки, розуміти її зміст, знаходити 

інформацію в каталогах та картотеках. Під час занять «Періодичні видання», 

у формі огляду, ми розповіли про розмаїття періодичних видань.  Такі 

заняття важко проводити і не тому, що дітям вони не цікаві, навпаки, вони  

люблять періодику, - у нас замало періодичних видань для дітей, тому 

залучаємо фонд періодичних видань наших колег із бібліотек мікрорайону. 

На заняттях «Що і як знайти у бібліотеці»,  учні 9-х класів 

знайомляться з електронними носіями інформації та електронним довідково 

–бібліографічним  апаратом, а також вчаться працювати з друкованими 

джерелами інформації.                                                                                                  

Під час заняття    «Структура     книги     та   її науково   -    довідковий 

апарат»  дізнаються про нові поняття  і терміни: вихідні данні, серія, форзац, 

титульний лист, обкладинка тощо.   Це заняття поглиблює знання дітей про 

довідковий апарат книги, навчає самостійно працювати з книгою, шукати та 

оцінювати  інформацію.  

Ми використовуємо різні форми роботи вікторини, ігри, «Питаєте – 

відповідаємо», презентації книг, бесіди про найпопулярнішу книгу, огляди  

тощо. 

Учні 10-11класів, вже не новачки у пошуку інформації, тому більше 

уваги приділяємо самостійній  пошуковій роботі. На цих заняттях учні 

працюють  з інформацією за допомогою ІКТ. Взаємозв’язок та наступність 

між традиційними та електронними джерелами інформації ми намагаємось 

розкрити під час таких занять. Брак новітньої техніки впливає на якість цих 

заходів. Проводити такі заняття без книг в класі інформатики важко, зникає 
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значення книги, її вплив на дитину, навіть якщо взяти із собою книги. 

Атмосфера бібліотеки посилює значення книги. 

         

Кожне заняття складається з двох частин:  теоретична –до 15 хвилин і 

практичне  завдання,  створення власного інформаційного продукту. 

Особливу увагу приділяємо роботі в мережі Internet, це дає змогу покращити 

загальну інформаційну культуру учнів. 

Потрібно відмітити, що всі бібліотечні уроки розроблені в електронному 

варіанті за допомогою програми Microsoft Office Power Point. Їх можна 

назвати медіа уроки. Можливості таких уроків дозволяють зробити більш 

видовищним заняття на традиційну бібліотечну тематику. 

До кожного уроку ми готуємо книжкові виставки («Книги повернені 

часом», «Ці книги читали батьки», «Однолітки рекомендують» тощо), які 

розширюють коло читання учнів, дають додаткову інформацію, знайомлять з 

розмаїттям інформаційних ресурсів та вчать робити кваліфікований свідомий 

інформаційний вибір. Знання отриманні на бібліотечних уроках допоможуть 

дітям в подальшому навчанні. 

Щорічно аналізуємо та підводимо підсумки роботи бібліотеки за 

минулий навчальний рік. Проводимо вивчення ефективності масових заходів.  

Це дає можливість при плануванні роботи враховувати доцільність 

проведення тих чи інших масових заходів.  
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Ми прихильники таких масових заходів, які ширше популяризують 

книжковий фонд та інформують про його зміст і виховують у учнів потребу в 

читанні та отриманні нової інформації: огляди, бесіди, диспути, літературні 

композиції. Активно використовуємо мультимедійні презентації, 

використовуємо мультимедійні технології (графіка, відео, ілюстрації, 

анімації, звукове супроводження). В комплексні заходи, що створені                                                                                                                                                                                                                             

на основі мультимедіа презентацій  органічно увійшли: урок - бесіда, бліц - 

тест на закріплення матеріалу, книжкова виставка, огляд кращих книг на 

тему ранку, зустрічі, перегляд фрагменту фільму.  

В нашій школі проводиться  багато цікавих заходів для учнів, щоб їх 

тематику не дублювати масову роботу плануємо і проводимо разом з 

вчителями.  Підготували і  представили разом з вчителькою світової 

літератури Крупською О.М. проект «Знай. Люби. Бережи! По сторінках 

Червоної  книги України», в якому діти  6 філологічного класу розповіли 

учням молодших класів  про рідкісні рослини  нашого краю.  Діти творчо 

підійшли до підготовки заходу. Вони знайшли цікаві легенди про квіти, які 

ростуть на Поділлі.  Кожен виготовив закладку для книжки у формі квітки, 

про яку він розповідав і по закінченні заходу шестикласники дарували свої 

вироби учням другого класу. Захід настільки сподобався, що класні 

керівники третіх і четвертих класів також запросили  шестикласників 

виступити перед їх учнями. Діти із задоволенням виготовляли свої закладки 

для кожного класу, потрібно відмітити, ні один виріб не повторювався. 

Ефективність масових заходів

70%

10%

20% огляди, перегляди,

бесіди

вечори, ранки,

конференції та ін.

дні інформації,

бібліотечні уроки
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Презентацію створили за допомогою програми Microsoft Office Publisher, 

враховуючи вік глядачів, використали анімаційні малюнки квітів, пейзажі 

природи. Для музичного супроводу була використана музика П. 

Чайковського та  «Пори року» Вівальді. 

Систематично проводимо Дні інформації для дітей і вчителів. Ми 

ведемо «Журнал обліку  виданих довідок» це  дає можливість визначити 

теми, які найбільш цікавлять читачів. Провели Дні інформації «СНІД – 

прихована небезпека», «Світ сучасного мистецтва», «Сумні дзвони 

Чорнобиля», «Інклюзивне навчання», «Методика педагогічного аналізу 

уроку»,  

  Разом з колегами ЦДБ та класним керівником 6 природничого класу  

Кононенко Г.М. створений клуб «Здоровим будь», який працює вже третій 

рік. На засіданнях клубу наші колеги і ми проводили бесіди, огляди, були 

організовані зустрічі з лікарями, працівниками міліції, провели ранок 

«Здоров’я – найбільше багатство людини», під час якого діти показали 

чарівну країну «Здоров’я» де живуть «Вітаміни», «Принц руху», «Принцеса 

чистоти», «Принцеса харчування», «Принцеса чемність» та їх «Королева 

здоров’я». 

Підвищення  інформаційної  культури учнів можливе лише при умові, 

якщо носієм інформаційної культури буде вчитель. Головним завданням 

бібліотеки навчального закладу сьогодення є орієнтація педагога у 

інформаційному просторі, надання методичної допомоги у засвоєнні 

алгоритмів інформаційного пошуку  відповідно  професійним інтересам, 

таким чином  бібліотека формує  інформаційну  культуру педагога. 

Робимо огляди для вчителів, а  в рамках традиційних батьківських 

зборів - для батьків.    Індивідуальна робота з педагогами різноманітна за 

формою і змістом - це індивідуальні консультації по пошуку і методиці 

роботи з літературою, групові консультації, бесіди по використанню 

традиційних інформаційних ресурсів, а також мережі Internet.  
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Для вчителів складаємо списки літератури відповідно до навчальної 

програми, новинок літератури, «Для вас математики», «Іновації у 

педагогиці», «Цікаве з періодики» та інші. Допомагаємо у підготовці уроків,  

виховних заходів «Здоров’я нації – основа культури суспільства», «Кажімо 

більше чарівних слів», «Що я можу у свої 15 ?»,   класних годин  «Велика 

Перемога», «Немає прав без обов’язків», «Життя – це мить, зумій його 

прожить», «Ти і твоя майбутня професія» тощо.  

Створили електронну картотеку інформаційних потреб педагогів  «Нові 

форми і методи викладання і виховання» та електронну папку на допомогу 

вчителям у роботі з обдарованими дітьми.   

Рекомендації  додаткової літератури, які проводяться в будь - якій 

можливій для бібліотеки формі, мають великий освітній і виховний ефект, 

вчать читачів орієнтуватись в постійно зростаючих  потоках інформації, 

формують читацький смак і потребу в новій інформації.  
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Інформаційна підтримка  

навчально-виховного процесу 

Лук’янченко Т.Ю., завідуюча бібліотекою закладу  «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів  №33  Вінницької міської ради»  

 

   Сучасний світ потребує активну творчу особистість, яка спроможна 

адаптуватись в інформаційному світі. Школа виховує інтелектуальний 

потенціал держави. В зв’язку з тим, що шкільна бібліотека є структурним  

підрозділом в реалізації цілей і завдань, зростає її роль щодо інформатизації 

та рівного доступу до якісної освіти школярів. Шкільна бібліотека в нових 

умовах повинна орієнтуватись в спектрі сучасних інноваційних технологій, 

ідей, напрямків, а також утвердитись як інформаційний центр формування 

духовних цінностей через засвоєння надбань вітчизняної та світової 

культури. Шкільна бібліотека акцентує увагу педагогів на нових концепціях, 

розробках, ідеях, приймає активну участь в навчально-виховному процесі.      

     Роль книги й читання у формуванні інтелекту та духовності дитини 

неможливо переоцінити. З перших років життя маленька людина через книгу 

з картинками опановує світ, поняття добра і зла, суспільну свідомість. 

Надзвичайно важливим є її спілкування з книгою в дошкільному та 

шкільному віці. Але з тривогою науковці наголошують, що сучасна дитина з 

більшим задоволенням присвячує свій вільний час, комп’ютерним розвагам, 

що негативно впливає на її соціалізацію та культурний рівень. 

Основною метою читання у ранньому віці є формування мовної освіти, 

яка здатна зробити людину особистістю, самодостатньою у культурно-

естетичному плані. 

Основні напрямки пропаганди читання та книги: 

1. Зацікавленність процесом читання та книгою 

2. Створення сприятливих умов для залучення дитини до читання 
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3. Складання плану позакласного читання, враховуючи вікові особливості. 

   Як пробудити у дітей інтерес до читання? Спочатку треба здивувати 

дітей  самим процесом читання - в знайомому відкрити незнайоме, в нудному 

- інтригуючи, у звичайному – незвичайне. 

   Справжнє читання починається з того моменту, коли за словом або 

словосполученням дитина бачить і відчуває живі образи: картини, звуки, 

запахи. Тут і починається дивне: око бачить одне, а свідомість творить інше. 

Наші діти, якщо дати їм свободу і підштовхнути уяву, здатні здивувати нас 

своїми оригінальними картинами. 

Щоб викликати зацікавленість книгою бібліотека проводить такі заходи: 

- книжкові виставки-діалоги 

- тематичні полиці  

- диспут «Улюблена книжка» 

- зустріч з письменниками 

- конкурс малюнків «Я і книга» 

- вікторини  

- прем’єри книг 

- бібліографічні огляди літератури 

- рекомендовані списки літератури 

- читацькі акції «Читай з задоволенням», «Я розумний, я читаю!» 

- інформаційні куточки та зони 

Сьогодні широкої популярності серед дітей набувають  нові форми 

масової роботи як флеш-моби, буккросинги, квести тощо. Ці нові форми 

роботи з читачами створюють атмосферу загадковості, зацікавленості і дуже 

подобаються дітям. Такі заходи створюють сприятливі  умови для залучення 

учнів до читання та книги. 

  

Бібліомарафон та буккросинг 
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Бібліотека провела бібліомарафон «Книга – шлях до успіху» для учнів 9-

10 класів. На підготовчому етапі було проведено анкетування «Книга – шлях 

до успіху», складено рейтинг найбільш популярних книг про успіх. У 

бібліотеці, на інформаційному стенді, вивішувалися рекомендаційні списки 

художньої літератури «Хай живе читання!», анонси нових книг, візитівки 

сайтів популярних письменників. Під рубрикою «Book-симпатія» 

представлялися відгуки читачів на книги, що сподобалися, а також була 

організована поличка «Вільна книга», за принципом буккросингу.  На 

спеціальному стелажі самими учасниками бібліомарафону формувалася 

виставка «Прочитав я, прочитай і ти!». У ході бібліомарафону було 

проведено акцію: «Твій вибір» (на великому листі ватману читачі писали 

назви кращих, на їхню  думку, книг XXІ ст.)  

 Квест 

Був організований та проведений літературний квест «Новорічний 

хоровод або як учні школи № 33 шукали вітального листа від Діда Мороза» 

для учнів 5-8 класів. Захід організований як гра та подорож по заготовленому 

путівникові в пошуках листа від Діда Мороза. Мета заходу: познайомити 

дітей з літературою на новорічну тематику, пояснити необхідність 

збереження хвойних порід, розказати історію ялинкових прикрас, листівок. 

 Проект «Жива книга» 

Книга може бути різною. Може бути надрукованою на папері, на 

глиняних дощечках, дереві, склі або пластмасі, може бути електронною, 

записаною в аудіоформаті, створеною за допомогою азбуки Брайля. А може 

бути "живою".  

В Україні існує проект «Жива бібліотека» 

«Основна ідея "живої бібліотеки" у тому, що замість книг тут 

виступають люди. У кожного – своя історія, якою можна поділитися із 

іншими. Основна мета проекту – зламати стереотипи у суспільстві та змінити 

ставлення до тієї чи іншої соціальної проблеми. Точніше сказати – дати 
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зрозуміти, що не все, що ми звикли вважати проблемою – є нею. Життєві 

історії, почуті не з екранів ТБ, не в кіно побачені та не в книгах прочитані, а 

розказані від першої особи – ось що насправді змінить ваше уявлення про 

світ, про соціум, про людей та про людські проблеми. Це виняткова 

можливість познайомитися з людьми, яких Ви не зустрінете щодня». Ось що 

пишуть про «Живу бібліотеку» в Інтернет мережі. 

 Ми вирішили використати цю ідею в нашій школі, але не для вирішення 

соціальних проблем суспільства, а для того щоб в пам’яті молодого 

покоління залишились спогади про далекі воєнні роки. Свій проект ми 

назвали «Вінничани на Великій Вітчизняній». Йдуть роки і вже мало 

залишилось тих хто пройшов через ті страшні роки війни. Але залишились їх 

онуки. Герої не повинні бути забутими. Діти готують свої розповіді про своїх 

рідних за часи війни. В бібліотеці створена книга «Вінничани на Великій 

Вітчизняній». Це фото тих років, біографії, розповіді дітей про своїх рідних. 

Проводиться захід, де можна розповісти про свого дідуся чи бабусю, 

поділитися своїми враженнями. Вже давно немає цих людей, але вони 

живуть у пам’яті поколінь. 

 Прем’єра книги 

Такий захід проводиться коли нова книжка потрапляє до бібліотеки з 

метою ознайомлення з новою літературою. Але з метою популяризації 

читання можна презентувати не тільки нові книжки але й ті що давно осіли в 

бібліотеці. Це захід однієї або декілька книжок. Ми вирішили провести 

прем’єру книги Анатолія Гончара «Чорний тюльпан - 2» і приурочити її до 

дня виведення спеціального контингенту з Афганістану. Тема заходу: 15 

лютого – день пам’яті воїнів – інтернаціоналістів. Познайомити з 

літературою рідного краю. Вшанувати пам'ять, загиблих в тій неоголошеній 

війні. Мета: «Книга вийшла в світ до людей. Хай вони знають частку, 

маленьку частку про Афганістан, про те, як служили, як гинули їм близькі 

люди та друзі» - так писав про свою книгу А.Гончар.  
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Обдаровані діти і бібліотека. Творчість як продукт читання. 

Виховання активного читача - творчої особистості з високим рівнем 

інформаційно-бібліографічної культури. Підтримка обдарованих дітей – 

важливий напрямок роботи шкільного бібліотекаря 

Особистість читача багатогранна, але бібліотекар, перш за все, 

стикається з тією сферою його діяльності, яка пов’язана з книгою, читанням, 

пошуком інформації. Ця робота здійснюється у тісній співдружності з 

педагогічним та учнівським колективами, при постійній пiдтpимці 

адміністрації, батьків. 

Як через любов до книги розкрити природні задатки, обдарування 

читача? Це можна зробити через різні форми роботи з користувачами 

бібліотеки,  через постійне спілкування з читачами. Спілкуючись з дітьми,  

вивчаю їх інтереси, уподобання, відкриваю для себе творчі задатки й 

можливості, запрошую їх долучитися до організації й проведення певної 

справи чи дійства у бібліотеці. 

Форми роботи з обдарованими дітьми:  

1.Виставки-презентації:  виставки творчих робіт учнів. 

2. Рекомендовані списки літератури: «Юним вишивальницям», 

«Орігамі», «Поробки з бумаги», «Учням про живопис», «Обдаровані діти» 

3. Театралізовані заходи: через інсценування уривків творів 

розвиваються артистичні здібності читачів: «Посвята у першокласники», 

«Бережи природу»,  

4. Книжкові виставки: виставка-повість «Україна в огні 1941-1945», 

«Природні пам’ятники України», «Творчі особистості»  

5. Конкурси закладок та малюнків 

6.Тематичні конкурси: «Кращий читач», «Зелене гроно», «Кроки 

доброти», «Кращий чтец» 

7. Зустрічі з цікавими  та талановитими людьми  

Виставки-презентації дитячих робіт 
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Кожна дитина талановита. Тому дуже важливо підтримати 

талановитість дитини, створити креативні умови для розкриття таланту та 

обдарованості. Тому бібліотека стає галереєю для виставки творчих робіт 

учнів. Такі виставки проходять під гаслом відомого музиканта Л.Бетховена  

«Для людини з талантом і любов’ю до праці не існує перешкод » Це постійно 

діюча виставка робіт: вишивки, малюнків, поробок. Часто роботи дітей 

використовуються як елемент доповнення до  книжкових виставок. Це і 

писанки до виставки «Пасха», малюнки до виставки «Україна в огні 1941-

1945», «Ми за здоровий спосіб життя». 

Конкурси 

Мета конкурсів «Найкращий читач», «Розумники та розумниці», 

«Зелене гроно»  - це популяризації читання. Це творче змагання дітей, які 

багато читають. В таких конкурсах діти рекламують прочитані книжки, 

відповідають на питання, проявляють читацьку активність. Конкурс «Золоте 

гроно»  - це конкурс поетів-початківців, яке проводить місто. Цей конкурс дає 

можливість учням розкрити свій талант. В бібліотеці проводиться презентація 

збірника «Зелене гроно», випускається експрес-бюлетень про молодого поета. 

Конкурс закладок та малюнків проводиться в рамках акції «Живи, книго!» з 

метою збереження підручників та популяризації читання. Це можливість 

дітей запам’ятати і виконувати правила поводження з книгою а також творчо 

виразити свої думки та міркування. Створюючи закладки для книг учні 

проявляють свої фантазії та вміння. Найкращі роботи нагороджуються. 

Театралізовані заходи 

 Такі заходи дають можливість проявити читачам артистичність. Вони 

приміряють на себе тематичні ролі: персонажі казок та літературних творів 

або ролі самих поетів та письменників. Ця робота потребує відповідальності, 

вміння вжитися в роль, гарної дикції. Розіграна невеличка сцена розкриває 

таланти учнів. Такі заходи проводяться не тільки у початковій школі. Грати 

люблять і діти старших класів. Проведені літературно-музичні композиції 
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«Бережи природу», «Посвята в першокласники», «Читай-місто» це поєднання 

в одному заході музичного, драматичного, хореографічного мистецтва. 

Кульмінацією таких заходів завжди є книга. 

Співпраця шкільного бібліотекаря з педагогічним колективом 

багатоаспектна і проявляється  у проведенні уроків позакласного читання, 

практикумів із прищеплення школярам навичок роботи з книгою, 

користування бібліотекою, інформаційними технологіями, організації 

спеціальних екскурсій, факультативів, гуртків, які б поглиблювали систему 

бібліотечно- бібліографічних знань учнів, проводить вікторини, конкурси, 

бесіди, бінарні уроки. 

       Сьогодні шкільна бібліотека намагається перетворитися  в сучасний  

інформаційний центр навчального закладу.  Через упровадження у роботу 

нових інформаційних технологій, використовуючи Інтернет бібліотека 

намагається створити умови для повноцінного забезпечення інформацією 

педагогів та учнів.  

Блог бібліотеки в мережі Інтернет 
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Використання ІКТ в роботі шкільної бібліотеки 

Левченко  Т.Ф., завідуюча бібліотекою закладу «Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів  №8  Вінницької міської ради»       

 

З розвитком комп’ютерних технологій змінилась інформаційна 

складова діяльності шкільної бібліотеки. Бібліотека  стала своєрідним 

ключем , для відвідувачів бібліотеки , для знаходження певної  інформації  на 

сайтах, де розміщена достовірна науково - обґрунтована інформація. В 

бібліотеці, та на сайті школи, де розміщена також інформація шкільної 

бібліотеки,  є посилання «Корисні ресурси Інтернет».  

Електронні уроки і презентації.  

     Для педагогічного колективу до педрад , педагогічних читань готуються 

рекомендаційні списки літератури, до їх послуг як традиційні картотеки і 

каталоги , які є в бібліотеці так і новостворені електронні. Перевага 

електронних - знаходження будь-якої інформації по ключовому слову. Про 

нові надходження  методичної літератури інформацію вчителі отримують на 

виробничих нарадах. В державних стандартах велика увага відводиться 

роботі з обдарованими дітьми - в бібліотеці створено папку з матеріалами по 

розвитку інтелектуальних здібностей цієї категорії школярів. В папці  також 

зібрані рекомендаційні списки  літератури  для вчителів - предметників  та 

батьків учнів для успішної роботи  з цією категорією учнів. 
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Сучасні учні, маючи досить високий рівень комп’ютерної грамотності 

часто - густо виявляються безпорадними в ситуаціях, коли потрібно  

знаходити та оцінювати навчальну інформацію . Досить значний відсоток 

учнів  не вміють сформулювати свою потребу в інформації, не знають 

загальнодоступних джерел інформації.  Я вважаю, що найбільш ефективними  

методом бібліотечно – бібліографічного обслуговування є індивідуальне 

інформування та консультації бібліотекаря безпосередньо при задоволенні 

запиту читача. Мета - навчити дитину читати систематично й осмислено. 

Якщо це навчальна література – порадити до яких джерел необхідно 

звернутися , якщо це художня ненав’язливо, враховуючи уподобання , 

пропагувати ті чи інші твори, тим самим розвивати художній смак і 

самостійність суджень, розширювати діапазон читацьких уподобань, 

розвивати найкращі моральні якості, характер та національну свідомість.  

     Особливу увагу в своїй роботі я приділяю вихованню зацікавленості 

історичним минулим та сьогоденням рідного краю. Постійне поповнення 

(хоч не  так якби того хотілося) краєзнавчого фонду, зустрічі з 

письменниками - земляками: Л.Артем’євою, А. Сулимою  тощо. Зустрічі та 

майстер-класи, які проводяться спільно школою та кафедрою краєзнавства, 
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яку очолює Т. Пірус допомагають всьому нашому педагогічному колективу 

виховувати в наших учнів повагу до духовної спадщини свого народу, 

вивчати  історію рідного краю, традиції та звичаї свого народу. Щоб ще 

більш зацікавити і дещо заповнити нішу недостатньої інформації та 

спонукати читачів бібліотеки самостійно вивчати історію Вінниці, пізнавати 

скарби своєї духовної культури, традиції і звичаї свого народу розпочато 

розробку презентацій «Культура Вінниці». Бібліотечно - бібліографічна 

грамотність прививається учням  під час вивчення основних предметів та на 

бібліотечних уроках . Тому дуже важливою є співпраця бібліотекаря і 

вчителів - предметників, класоводів. Проводячи бібліотечні уроки, я 

намагаюсь координувати свою роботу у відповідності до теми, яка на даний 

момент вивчається. Будь-який масовий захід завжди закінчується 

бібліографічним оглядом  літератури, практикую також  інтерактивні методи 

: тест-контроль у групах («Довідкова література» - знаходження заданої 

інформації по всіх джерелах;  І група - енциклопедії, ІІ група – довідники, ІІІ 

група - словники;  І група  – представити галузеві енциклопедії , ІІ група – 

універсальні, тощо ),   бібліоказка («Подорож казковими стежками» - 

колективне складання казки за запропонованими предметами ,  домашнє 

завдання – написати казку на довільну тему ),  презентація улюбленої книги 

«Раджу прочитати», гра – тренінг «Інформація на тему «…..»»(знайти 

інформацію за допомогою друкованих видань та Інтернет та оцінити її), 

літературна плутанина тощо. Традиційно для початкової школи та учнів 

п’ятих класів проводяться екскурсії до бібліотеки та «Посвята в читачі»  

першокласників В своїй роботі я використовую новітні технології : 

підготовлений бібліотечний урок – презентація «Довідково-бібліографічний 

апарат бібліотеки», який є підсумковим уроком для 8 класів. Окремі слайди з 

цієї презентації я використовую при проведенні тематичних уроків : 

«Словники - помічники», «Енциклопедія - книга знань», «Каталоги й 

картотеки шкільної бібліотеки» тощо.  
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Використання мультимедійних засобів значно підвищує ефективність 

бібліотечного уроку, адже візуальна інформація дітьми засвоюється краще.  

Використання презентацій при проведенні бібліотечних уроків, бесід, 

вікторин збільшує зацікавленість учнів різних вікових категорій до 

літератури, яка пропагується. Так в початковій школі  шкільною бібліотекою 

спільно з гуртком «Книголюб» до 385-річчя Ш.Перро були проведені бесіди, 

бібліотечні уроки до ювілею видатного казкаря. Підсумком проведеної 

роботи був захід  знавців  творчості Ш. Перро -презентація «Вікторини за 

казками Ш.Перро/ Питання для вікторин цієї презентації були використані з 

Інтернету.  

Бібліотека-це місце для творчої самореалізації  членів гуртка 

«Книголюб», члени якого починаючи з п’ятого  класу, зараз – це випускники 

школи,  доносили до учнів інформацію про новинки літератури, приймали 

участь і підготовці і проведенні масових заходів, вікторин, конкурсів. Разом з 

активом бібліотеки та учнівським самоврядуванням вони допомагають 

проводити роботу по збереженню навчальної книги.  
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Впровадження інноваційних форм і методів роботи 

з підвищенням інтересу дітей до шкільної бібліотеки 

Давидюк С.М., завідуюча бібліотекою закладу «Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів  №10  Вінницької міської ради»  

Угльова Є.В. бібліотекар закладу      

 

             Навіть у вік науково-технічного прогресу 

 бібліотека залишається  

інформаційним центром сучасної школи,  

центром духовного становлення особистості, 
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 який акумулює і забезпечує загальнодоступність 

 до вершин світової культури, науки, техніки. 

         Г.Столярчук   

Час, в якому ми живемо, - це час нових інформаційних технологій, які 

ведуть до збільшення потоку інформації, що вимагає в останні роки від 

людини сформованість інформаційних умінь: знаходити, обробляти, 

запам’ятовувати та використовувати інформацію. 

Прагнення бібліотечних працівників поновити методику форм 

масових послуг співпадає з бажанням користувачів отримувати різноманітну 

інформацію у незвичній для них формі. Наприклад: 

Форми сучасної бібліотечної виставки: 

 - виставка-запитання                           - виставка-презентація 

 

 

 

 

 

 

 

- виставка-гармошка                                - тематична виставка 
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 - виставка малюнок                                      - виставка поезії 

 

  

 

 

 

 

 

 

      Також проводимо з дітьми такі методи роботи, як: масові заходи, бібліотечні  

уроки, виховні години, які супроводжуються мультимедійною підтримкою. 

                       

Під легку, тиху, класичну музику, яка допомагає в організації 

спокійної роботи ми проводимо майстер-клас на різні теми, щоб зацікавити 

наймолодших читачів. 

«Подарунок для мами своїми руками» 
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«Виготовлення бавовняних фігурок» 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

У своїй практичній роботі намагаємося зацікавити учнів, проводячи 

нестандартні форми занять, до яких відносяться літературне шоу, вікторини, 

брейн-ринг та читацькі конференції.  

Докладніше ми хочемо розповісти про читацьку конференцію, суть 

якої полягає в колективному обговоренні оцінки книги. Метою якої є 

формування колективної читацької думки, виховання у читачів вміння 

глибокого аналізу прочитаного, бачення нового в розкриті проблеми, яка 

виноситься на обговорення.  

Подібні методи роботи ми використовуємо  для того щоб ознайомити 

учнів з елементами інформаційних технологій, які розширюють можливості 

навчально-виховного процесу та забезпечують нові шляхи надання 

інформації. Матеріали до методичних напрацювань ми представили у 

додатку. 
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     Шкільна бібліотека підтримує тісний зв'язок з Вінницькою ОУНБ ім. 

К.А.Тімірязєва, дитячою бібліотекою-філією №4, яка знаходиться поруч з 

нашою школою. Також підтримує зв’язки з благодійним фондом «Подільська 

громада». За підтримки фонду нещодавно проводилася акція «Зіпсована 

батарейка», у якій ми приймали активну участь, за що школа отримала гарні 

подарунки. А оскільки бібліотекарі були активом цієї акції, нам було 

запропоновано подальшу співпрацю. 

Спільно з педагогічним колективом бібліотека бере участь у 

проведенні предметних тижнів, надає допомогу в підготовці і проведенні 

виховних заходів, класних годин, батьківських зборів. Приймаємо участь у 

педагогічних радах, педагогічних консиліумах та в проведенні методичних 

нарад.  

Велику увагу бібліотека приділяє профорієнтації старшокласників, 

випускників школи. Інформаційно підтримує шкільну програму профільного 

навчання, мета якої – забезпечення можливостей для рівного доступу 

учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової 

допрофесійної підготовки, безперервної освіти впродовж всього життя, 

виховання особистості здатної до самореалізації. 
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 Бібліотека в майбутньому не тільки збереже за собою провідну роль в 

освітньому процесі школи, але і збільшить її, вирішуючи проблеми і 

відкриваючи перспективи інформаційних бібліотечних технологій, 

спрямованих на самореалізацію як учнів, так і педагогічного колективу. 

Працівники бібліотеки тісно співпрацюючи з педколективом школи, 

постійно вивчають поточні та постійно діючі освітні інформаційні потреби, 

щоб максимально сприяти задоволенню їх інформаційних запитів. 

Робота бібліотеки є ефективною коли є співпраця з адміністрацією та 

педагогічними працівниками, з бібліотеками інших систем, а запорукою 

успіху є любов до книги, любов до своєї роботи, любов до читачів. 

 

 

Сучасний учень і інформаційна культура 

Баглай О.П.,  завідуюча бібліотекою закладу  «Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів  № 11  Вінницької міської ради»  

 

Час не стоїть на місці і з рухом часу розвивається і бібліотека. Сьогодні 

неможливо уявити сучасну бібліотеку без комп’ютерної техніки, без 

приєднання до мережі Інтернет, адже вона дозволяє збільшити інформаційні 

ресурси бібліотеки, автоматизувати бібліотечні процеси, а найголовніше – 
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відкриває можливості творчої роботи учнівської молоді,  підвищує якість 

підготовки вчителів до уроку, для задоволення інформаційних потреб як 

учнів, так і педагогічних працівників. 

Основними  напрямками  роботи нашої  бібліотеки є: 

1. Діагностування інформаційних потреб учнів; оптимізація довідково-

бібліографічного забезпечення потреб та запитів користувачів; 

2. Тісна співпраця з педагогічним колективом та батьками у реалізації 

навчального-виховного процесу; 

3. Розвиток пізнавальних читацьких інтересів дітей; 

4. Сприяння засвоєнню школярами системи знань через різні форми й методи 

роботи; 

5. Популяризація літератури та періодичних видань. 

6. Формування основ інформаційної культури школярів. 

Діагностика інформаційних потреб 

 

Метод 

опитування 

 Метод 

спостереження 

 

Аналіз читацьких 

формулярів 

 Аналіз усних і письмових 

запитів 
 

 

Діагностика інформаційних потреб користувачів сприяє якісному 

забезпеченню школярів потрібною їм інформацією. 

Метод опитування передбачає проведення бібліотекарем і вчителем 

анкетування, бесід з учнями. Ці форми дають можливість постійного 

контакту зі споживачами інформації. 

У процесі спостереження виявляються найсуттєвіші аспекти, що 

характеризують особливості запитів користувачів. 
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Аналіз читацьких формулярів допомагає виявити найбільш популярні 

серед учнів видання та актуальну для них тематику. Завдяки цьому можна 

планувати поповнення бібліотечного фонду літературою, яка 

користуватиметься найбільшим попитом. 

Аналіз усних і письмових заявок передбачає вивчення запитів на 

тематичний пошук матеріалів. Він, як і аналіз читацьких формулярів, 

дозволяє визначити, які джерела користуються найбільшим попитом. Це дає 

можливість укладати рекомендовані списки літератури з актуальних тем, 

виділяти у фонді необхідні видання, організовувати тематичні виставки. 

Робота шкільної бібліотеки спрямована також  на підвищення фахового 

рівня вчителів, удосконалення їхньої професійної майстерності, їх 

ознайомлення з новими формами та методами роботи. До кожного педагога 

регулярно доноситься інформація про нові надходження, наявність до-

даткової літератури з предмета, наукових досліджень у педагогіці, методиці 

викладання предметів. Учителі, що атестуються, одержують актуальну для 

них фахову інформацію. 

Інформаційна робота серед педагогічного колективу включає також 

підготовку інформаційних списків літератури та виступи на педрадах.  

Сучасне інформаційне суспільство неможливо уявити без новітніх 

засобів, за допомогою яких людина отримує свої знання, обмінюється 

думками, вирішує різноманітні соціальні й побутові проблеми. Інформація — 

продукт цивілізації, рушій її прогресу, важливий складник змісту освіти. 

У школі вже багато років працює літературно-мистецька  студія 

«Срібний передзвін» Вінницького об’єднання Всеукраїнського товариства 

«Просвіта» імені Тараса Шевченка  під керівництвом вчителя української 

мови та літератури Єлісєєвої Світлани Миколаївни ( поетеса Світлана 

Травнева). Літературна студія покликана формувати у підростаючого  

покоління любов до книги, читання, високі гуманістичні ідеї , національну 

свідомість, прищеплює любов до художнього слова. 
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В нашій бібліотеці оформлено «Інформаційний стенд студії «Срібний 

передзвін»», де члени гуртка розміщують свої твори.  Світлана Миколаївна 

сприяє їх творчому розвитку, дає можливість молодим талантам друкуватись 

у літературно-мистецькому альманасі «Стожари Поділля», в газеті «Освіта 

Вінниччини». 

Стожарівців  у нашій школі є на кожній паралелі, що є свідченням того, 

що вчителі, бібліотека невпинно працюють над розвитком художніх смаків, 

уміння бачити і творити красу. 

Бібліотека  плідно співпрацює з органами учнівського самоврядування. 

В планах роботи учнівського самоврядування рейди по перевірці збереження 

підручників, допомога при проведенні бібліотечних заходів, організація 

«Книжкової лікарні». 

Співпраця бібліотекаря з батьками покликана допомогти батькам у 

вихованні дитини, прищепленні любові до книги , до читання. Бібліотекар та 

вчитель проводять роботу з батьками звертаючи їх увагу на значення 

формування культури читання у дітей. Для батьків бібліотека організовує 

індивідуальні і групові інформування про те, як і які книги читають їхні діти. 

Виступаючи на батьківських зборах , ми знайомимо батьків з правилами 

користування бібліотекою, вимогами щодо збереження навчальної 

літератури, проводимо анкетування. Батьки в свою чергу допомагають 

бібліотеці в поповненні бібліотечного фонду, беруть участь у доброчинній 

акції «Подаруй бібліотеці книгу».  

Наша школа багато років підтримує зв'язок з Вінницьким драматичним 

театром, обласною філармонією, що дає змогу нашим учням почути 

виразне читання найяскравіших сторінок української літератури у виконанні 

майстрів сцени, вчать учнів сприймати книгу на емоційному рівні, вчать 

орієнтуватися у безмежному світі літератури, розширювати горизонти 

світосприймання. 
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Хто володіє інформацією -

той володіє світом

 

 

 

 

 

 

 Заключення 

Лампіга А.В.,  методист ММК 

 

 

        Успішність функціонування бібліотеки як центру інформації зобов’язує 

бібліотечних працівників швидко та адекватно реагувати на зміни в 

інформаційних потребах користувачів, розширювати спектр бібліотечно-

інформаційних послуг, потребує систематичного вивчення нових технологій 

та створення власних інформаційних ресурсів.   
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     Як показує  практика, діти та підлітки з надзвичайною легкістю 

адаптуються у віртуальному мультимедійному світі. В педагогічному 

середовищі поступово зростає увага до електронних ресурсів, але все ж таки 

багато вчителів відчуває свою некомпетентність у використанні ІКТ. Але в 

тому випадку, коли власний досвід педагогів по використанню технологій 

достатній, більш активно звертаються до електронних ресурсів і їх учні. Тому 

одне з головних завдань шкільних бібліотекарів це: розвивати різні напрямки 

роботи з педагогами, щоб досягнути максимальної підтримки учбових  

програм ,  потреб вчителів у їх професійній  діяльності. Також необхідно  

закласти в кожній дитині основи незалежного користувача бібліотеки, який 

упевнено працює з різноманітними потоками інформації,  цінує не тільки 

свої думки і погляди, але й інформацію, що є у суспільному користуванні, 

ставиться до бібліотеки як до невичерпного джерела нових знань.  

 


