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Моє професійне кредо 

«Людина – це підсумок прочитаного. Дитина, яка 

свого часу не зустрілася з доброю книгою, не стане в 

майбутньому особистістю». 

М. Слабошпицький 

 

Моє життєве кредо 

«Підіть далі, ніж вас просять чи зобов’язують, 

зробіть більше, ніж від вас чекають – у цьому полягає 

успіх». 

П. Пекстон 
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Без високої культури читання немає ні школи, ні 

справжньої розумової праці, читання – це найважливіший 

інструмент навчання та джерело багатого духовного життя. 

В. Сухомлинський 



 
 

 

МОТИВАЦІЙНЕ ЕСЕ 

Завжди ставлю собі запитання: як можна навчити любити читати? Або 

любиш, або ні. Але можна зацікавити, навіть заінтригувати. 

Є проблема: підліток не любить читати. Йому більше подобається 

грати на планшеті, це зрозуміло. Але я спробую допомогти. 

Світ справжньої літератури тим і важливий, що людина повертається з 

нього іншою, наповненою вражень... 

Любити читати – це прикрасити нелегкі години, які неминуче є в житті 

в кожного, і зробити їх наповненими уявою, насолодою, фантазією. Людина 

відкриває для себе персонажів: Швейка, Скарлетт, Гаррі і Герміону, Холмса, 

Робін Гуда, Гамлета, які стають близькими та справжніми, хоча їх свого часу 

вигадали письменники. 

Суть не в тому, щоб змушувати людину читати, а щоб викликати 

бажання думати. 

І знову підліток зі списком літератури, з розгубленим поглядом... Бо він 

не любить читати. Правильніше, він думає, що не любить. А я спробую 

переконати в протилежному. Бо я – провідник. Так, у мене чудова професія. 

Я відкриваю портал читання для всіх бажаючих і для тих, що ще вагаються, я 

допомагаю зробити крок уперед. 

Звісно, що в умовах мегаполісу все дуже стрімко змінюється – модні 

ґаджети заполонили увесь вільний простір людини. А що казати про 

інтернетманію? Відповідь на будь-яке бентежне питання кожен шукає в 

інтернеті, навіть не виходячи з дому. А з появою мобільного інтернету, який 

став забирати в людей спілкування, – містом рухаються «навушникові 

роботи» й кожен на своїй хвилі. І перед бібліотекарем постає питання: як 

привернути увагу й любов до книги, до тактильного зв'язку з літературою. 

Безумовно, люди, які люблять читати, читають в електронному вигляді, але 

не можна порівняти читання із смартфону з безпосереднім спілкуванням з 

витвором літературного мистецтва, зручним шрифтом.  



 
 

Але для мене була й буде найголовнішою її величність Книга – одне з 

найбільших чудес, створених людиною. Книга в її традиційній формі може 

тільки потіснитись, але ніколи не втратить своїх провідних позицій. 

А щоб зацікавити людей, особливо молодь, повернути до бібліотеки, 

вихід є – бібліотеки треба модернізувати, щоб вони стали більш сучасними та 

зручними: вільний простір для роботи й навчання, відокремити приміщення 

для розташування офісних приладів, дошки з маркерами, папір, екран, 

принтер тощо. 

Модернізація шкільних бібліотек – актуальне питання сьогодення. 

Серед сучасних моделей трансформації шкільної бібліотеки чи не найбільшу 

увагу викликає модель «бібліотека – інформаційний центр». Модель 

«шкільна бібліотека – інформаційний центр» як типове рішення організації 

діяльності сучасної шкільної бібліотеки найбільш повно відповідає цілям і 

завданням, які в «Маніфесті шкільних бібліотек» ІФЛА/ЮНЕСКО визначені 

як місія шкільної бібліотеки, а саме: «Шкільна бібліотека надає інформацію й 

ідеї, що мають фундаментальне значення для успішної діяльності в нашому 

сьогоднішньому світі, який усе більше будується на інформації та знаннях. 

Шкільна бібліотека озброює учнів навичками безперервної самоосвіти і 

розвиває уяву, допомагаючи їм стати відповідальними громадянами» [12]. 
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Загальна площа бібліотеки, з неї: 180 м 2 

абонемент поєднаний з ч/з 

читальний зал 60 м 2 

Наявність книгосховища для навчального 

фонду 
60 м 2 

Оргтехніка Комп’ютер 

Вихід в Інтернет (кількість комп’ютерів) 1 

Основні показники діяльності бібліотеки 
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8680 

книги та брошури 8673 

періодичні видання (всього назв) 7 

для учнів 3 

для педагогів 3 
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Фонд підручників, з них: 17321 
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для учнів 10-11-х класів 5353 

Робота з користувачами 

Загальна кількість користувачів (станом на 

01.11.2019), з них: 
639 

Учні 583 

Педагоги 49 

Батьки 7 

представники місцевих громад - 

Кількість відвідувань (середня за місяць) 407 

Кількість книговидач (середня за місяць) 482 

 

Директор школи      Тетяна СИТНІК
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ВСТУП  

Проблема читання, особливо ж дитячого, нині набуває все більшої 

актуальності, адже воно є основою виховання та навчання, а відтак – 

розвитку духовності підростаючого покоління. Генеральна Асамблея 

Організації Об’єднаних Націй оголосила захист прав, життя і здоров’я дітей 

одним із найважливіших напрямів своєї діяльності. Результатом такої 

підтримки стало прийняття в 1989 році Конвенції Організації Об’єднаних 

Націй про права дитини. Відтоді держави-учасниці ООН зобов’язані 

поважати та заохочувати право дитини на всебічну участь у культурному та 

творчому житті, забезпечувати їй повноцінне дозвілля та відпочинок, що, 

звичайно, нерозривно пов’язано з читанням, сприяти наданню їй відповідних 

можливостей для цього [16; 1]. 

На початку ХХ ст. книга була єдиним джерелом знань для більшості 

дітей. Сьогодні Інтернет, різноманітні ґаджети, телебачення, радіо, масова 

доступність найрізноманітніших видовищ, особливо кіно, займають майже 

увесь час учнів. Скільки імен, назв, цікавих епізодів, мудрих висловів, 

повідомляють щодня соціальні мережі, телевізійні передачі! Яка книга 

зрівняється з ними в легкості та доступності? 

І в той же самий час постійно доводиться 

переконуватися, наскільки поверхові й неміцні 

знання, набуті із соціальних мереж, фільмів, у 

порівнянні із знаннями, засвоєними з книг. 

Упродовж останніх десятиліть у зв’язку з 

об’єктивними та суб’єктивними причинами 

політичного, соціального та економічного 

характеру книга в Україні значною мірою 

втратила свою роль, внаслідок чого стрімко 

знижується рівень освіченості, культури, 

духовності суспільства [17]. 
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Сьогодні стоїть гостро проблема, як виховати читачів, вдумливих і 

уважних, читачів з рівносторонніми інтересами, які вміють шукати й 

знаходити в книзі відповіді на запитання. Це одне з найважливіших завдань 

школи, шкільної бібліотеки, учителя та бібліотекаря. 

Аналіз останніх публікації засвідчує, що більшістю авторів шкільна 

бібліотека розглядається як поліфункціональний інститут, що виконує 

одночасно декілька функцій: інформаційну, освітню, розвивальну, 

культурну, виховну, дозвіллєву, рекреаційну . 

Питання вивчення інформаційних потреб учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів, задоволення їх засобами шкільної бібліотеки постійно 

привертають увагу вчених-бібліотекознавців, зокрема: І. Ганицької, Т. 

Долбенко, В. Мозгової, К. Мусерідзе, К. Озерова, Ю. Казієва, Є. Ястребцевої 

та ін. [1; 234]. 

Кабінетом Міністрів України схвалено «Концепцію державної політики 

щодо розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на 

період до 2020 року». Метою Концепції є відродження соціального значення 

книги та читання як процесу культурного, духовного, професійного та 

інтелектуального збагачення людини, що дасть можливість підвищити рівень 

конкурентоспроможності України як європейської держави [11]. 

Шкільна бібліотека завжди була, є та буде джерелом інформаційної 

культури всіх учасників освітнього процесу закладу освіти. Але глобальна 

комп’ютерізація поставила перед бібліотекою нове завдання: не втратити 

свого читача, переконати його, що саме читання книг сприяє духовному 

розвитку особистості, навчає мистецтву творити себе і своє життя [7; 28]. 

Сьогодення вимагає від шкільних бібліотек використання сучасних 

інформаційних та інноваційних технологій, що дасть змогу збільшити 

чисельність читацької аудиторії. 
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РОЗДІЛ 1. РОЛЬ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ ЯК СКЛАДОВОЇ 

ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

У вересні 2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у 

Нью-Йорку відбувся Саміт ООН, на якому було затверджено нові орієнтири 

розвитку – так звані Глобальні Цілі сталого розвитку. Це 17 цілей та 169 

конкретних завдань, які світове співтовариство прагне досягти до 2030 року. 

Вони є універсальними, взаємопов’язаними й стосуються соціальних, 

економічних та екологічних аспектів розвитку людства. 

Якісна освіта (ціль 4) передбачає забезпечення всеохоплюючої і 

справедливої якісної освіти та заохочення до можливості навчання впродовж 

усього життя для всіх. Досягнення цієї мети орієнтовано на істотне 

збільшення молодих і дорослих людей, які володіють затребуваними 

навичками для працевлаштування, отримання гідної роботи та занять 

підприємницькою діяльністю. Важливою є вимога щодо можливостей для 

всіх здобувати знання і навички, необхідні для сприяння сталому розвитку. 

Це передбачає навчання з питань сталого способу життя, прав людини, 

гендерної рівності, культури миру та ненасильства, громадянства світу, 

усвідомлення цінності культурного розмаїття й вкладу культури в сталий 

розвиток. З огляду на це, освітянські бібліотеки як суттєва складова 

інфраструктури суспільства знань є важливими партнерами в реалізації 

пріоритетних напрямів розвитку місцевих громад, професійних спільнот, 

України [15;4]. 

Значимим чинником, що обумовлює діяльність освітянських бібліотек 

у сучасних умовах, є освітня реформа «Нова українська школа», яка враховує 

стратегічний курс України на євроінтеграцію і розбудову в нашій країні 

суспільства освіченого загалу, високої культури і рівних можливостей. 

Одним із провідних принципів Нової української школи є «дитино- 

центризм», що продовжує традицію її розвитку на засадах гуманізму й 

демократизму. У центрі освітнього процесу – учні, їхні очікування, потреби, 
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інтереси й життєві пріоритети, які формуються в результаті усвідомлення 

ціннісних категорій життя. Саме на те, щоб кожна учнівська нестандартна 

аргументована думка була сприйнята як така, що має право на існування, 

спрямована читацькоцентрична освітня парадигма, перевага якої в тому, що 

вона розширює наші межі бачення світу, закладає принцип відкритості до 

нового. На уроках літератури й бібліотечних, а також на позакласних 

заходах, які «занурюють» до читацькоцентричної парадигми, діти розуміють 

літературний твір як психологічно живий об’єкт, як те, що містить певний 

потенціал для подальшого розуміння життя, тобто основою 

читацькоцентричних уроків/заходів є принцип сприймання світу літератури 

як живого. 

При цьому не можна заперечувати самобутніх читацьких інтерпретацій 

дитини. Читання дозволяє розширити пізнавальні можливості, розвинути 

уяву, є важливим чинником нестандартного розв’язування життєвих проблем 

[9; 3]. 

Новий зміст освіти визначає формування 11 ключових 

компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві. 

Спільними для всіх компетентностей є такі вміння: уміння читати й 

розуміти прочитане; уміння висловлювати думку усно й письмово; критичне 

й системне мислення; здатність логічно обґрунтовувати позицію; 

ініціативність; творчість; уміння вирішувати проблеми; оцінювати ризики; 

уміння конструктивно керувати емоціями; застосовувати емоційний інтелект; 

здатність до співпраці в команді [14; 18]. 

Отже, компетентний учень — це високоосвічена особистість, яка 

усвідомлює необхідність знань, має широкий світогляд, орієнтується у вирі 

інформації, здатна реалізовувати здобуті знання в повсякденному житті, 

зорієнтована на навчання впродовж життя; особистість зі сформованими 

морально-духовними цінностями; політично обізнана й освічена в правовій 

галузі людина зі стійкою громадянською позицією. 
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Зважаючи на викладене вище, можна стверджувати, що для 

формування цих умінь максимально сприятливими є читацькоцентричні 

уроки й заходи. 

Висвітлення читацької компетентності знаходимо в публікаціях 

Н. Бібік, О. Ісаєвої, О. Куцевол, В. Мартиненко, О. Савченко та інших 

науковців. 

За визначенням А. Фасолі, «компетентному читачеві притаманні: 

сталий інтерес до читання, здатність уявляти і переживати прочитане, 

критично й рефлексійно мислити, вести діалог із текстом, інтерпретувати 

прочитане, знаходити авторські й творити власні смисли, відчувати 

естетичну насолоду від художнього слова, відкривати національні й 

загальнолюдські цінності, жити і творчо діяти в умовах глобалізаційних змін 

та полікультурного суспільства, цінувати надбання національної культури і 

поважати здобутки інших народів» [19;10]. Науковець звертає увагу, що 

компетентність – це здатність здійснювати читацький і особистісний 

саморозвиток. На його погляд, структура читацької компетентності включає 

такі субкомпетентності: літературознавчу; інформаційну (готовність 

працювати з різними джерелами інформації, знаходити й опрацьовувати їх); 

емпатійно-образну; естетично-аксіологічну; творчо-мовленнєву; само 

організаційну (здатність керувати власною читацькою діяльністю, 

особистісним і читацьким розвитком). Читацька компетентність є 

ситуативним виявом предметних і загальнонавчальних знань і вмінь 

(компетенцій), які в сукупності забезпечують становлення учня як суб’єкта 

читацької діяльності та читацького саморозвитку [9; 4]. 

З метою формування читацької та ключових компетентностей науковці 

та педагоги-практики пропонують використовувати компетентнісно 

зорієнтовані завдання, метод проектів, портфоліо, ігрові, інтерактивні 

технології. Важливим є забезпечення системності та систематичності цього 

процесу. 
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Шкільні бібліотекарі теж повинні мати у своїй методичній скарбничці 

такі методи й прийоми, які заохотять учнів до читання, зокрема із 

використанням ІКТ і медіатехнологій. 

Освітянська бібліотека як реальний інтегратор змін забезпечує єдність 

інформаційно-бібліотечних ресурсів і освітнього процесу. У закладі освіти 

бібліотека здійснює соціокультурну діяльність у кількох напрямах і виконує 

головні традиційні функції, зокрема інформаційну, освітню, культурну, а 

також соціальні: комунікативну, компенсаторну, меморіальну, соціалізації, 

дозвіллєву. 

Отже, у сучасних умовах бібліотека закладу освіти має вибудувати нові 

типи відносин між бібліотекарем і користувачем, відпрацювати нові навички 

взаємодії користувача з джерелом інформації, зокрема книгою й культурою в 

цілому, тим самим сприяючи формуванню полікультурної особистості, яка 

сприймає світ у всьому різноманітті та є активним учасником громадської 

діяльності [15;13]. 
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РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ ЧИТАЧ І ШКІЛЬНА БІБЛІОТЕКА: БУДУЄМО 

НОВІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ 

2.1. Інноваційні ідеї сучасної шкільної бібліотеки 

Орієнтуючись на завдання освітньої реформи в Україні «Нова 

українська школа», шкільна бібліотека має стати не лише бібліотечно-

інформаційним, а й соціокультурним центром закладу освіти. Шкільна 

бібліотека є сьогодні для учнів територією спілкування, де відбувається 

процес комунікації із залученням книжки, за участю бібліотекаря й дитини. 

Уміло організована робота з книгою – найголовніша запорука формування 

дитячих уподобань, смаків та загальної ерудиції. 

Для проведення соціокультурної роботи в шкільних бібліотеках варто 

застосовувати основні форми, 

адаптовані до інформаційних 

потреб, рівня розвитку та 

психологічних вікових 

особливостей учнів. Ігрова форма 

проведення, використання 

наочних матеріалів і засобів 

сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, 

поєднання різних видів діяльності, обмежена з урахуванням віку тривалість у 

часі допоможуть зробити бібліотечні заходи корисними та цікавими для 

юних читачів. Усі бібліотечні заходи: бібліотечні уроки, бібліографічні 

огляди літератури, прем’єри книг, літературні вітальні, книжкові виставки – 

спрямовані на те, щоб залучити й заохотити учнів до систематичного 

читання, стимулювати читацьку активність, розвинути зацікавленість учнів у 

користуванні друкованою книгою як джерелом знань шляхом упровадження 

інноваційних форм, мультимедійних засобів [3; 4] (додаток 1). 

Постулати бібліотечної інноваційності:  
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 не боятися змінюватися,  

 не вважати себе розумнішими за інших, 

 запозичувати ідеї від інших, трансформувати їх під себе,  

 упроваджувати, змінювати й знову впроваджувати,  

 зосереджуватися на перевагах. 

Головною метою інновацій, які упроваджуються в практику роботи 

бібліотек, є:  

 покращення обслуговування читачів,  

 створення комфортних умов для якісного задоволення читацьких 

запитів, 

 забезпечення розумного балансу між необхідністю інновацій і 

збереженням цінних бібліотечних традицій. 

Формування компетентного учня-читача з високою інформаційною та 

читацькою культурою можливе лише за умови комплексного підходу, який 

поєднує систему опанування основами інформаційної та бібліотечно-

бібліографічної грамотності; умілу організацію читання для навчання; 

використання найефективніших форм масової роботи; популяризацію книги 

серед школярів, спрямування їх на позитивну мотивацію до читання, 

стимулювання до пошуково-дослідницької діяльності, пов’язаною з книгою 

[7; 30]. 

У системі бібліотечно-бібліографічної освіти, спрямованої на 

формування читацької компетентності, важливу роль відіграють Дні книги, 

Тижні дитячого читання, Місячники шкільної бібліотеки, Дні інформації та 

бібліографії, предметні декади, а також бібліотечні уроки, організовані 

шкільною бібліотекою. 

Тижні дитячого читання наповнюю активними формами роботи, які 

стимулюють читацьку активність учнів, спонукають звертатися до 

художньої, науково-пізнавальної, довідкової літератури, розвивають логічне 

мислення. Бібліотека стає центром невимушеного, безпосереднього 

спілкування дітей. 
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У рамках Тижня дитячого 

читання в шкільній бібліотеці 

відкрилася поетична скарбниця «У 

віршах дитячих відкриваю себе…», 

присвячена 115 річниці від дня 

народження  дитячої поетеси, 

першого лауреата Республіканської 

премії імені Лесі Українки Наталі 

Львівни Забіли. Із слайд-презентації діти дізналися про життєвий шлях 

поетеси. А краще познайомитися з її творчістю допомогла подорож по 

Читай-місту творів поетеси. Юні читачі побували на таких зупинках: 

«Чарівна річка» приспівок, лічилок, скоромовок; «Озеро віршів»; 

«Ботанічний сад»; «Зоопарк»; 

«Галявина загадок». Позитивного 

настрою додав перегляд аудіоказок 

Наталі Забіли «Рукавичка», «Стояла 

собі хатка» та «Олівець-малювець». 

«Цінуймо книгу як найбільшу 

святість» – під такою назвою  

проходив Всеукраїнський тиждень 

дитячого читання – одне з найбільших бібліотечних свят року. З метою 

виховання в дітей патріотичних почуттів й поваги до історичного минулого, 

до культурної спадщини нашого 

народу в шкільній бібліотеці 

відбулася літературно-історична 

мандрівка в далеке минуле нашої 

держави, а саме в часи Київської русі. 

За допомогою мультимедійної 

презентації учні 5-А класу мали змогу 

познайомитися з перлиною 

https://drive.google.com/open?id=1pe7opunrK9J0rva_Pd8TxLso89tdGtx6
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духовності Київської Русі – 

«Повчанням дітям» Володимира 

Мономаха (додатки 2.6; 3.4). Мудрі 

поради й настанови, які князь 

Володимир передав своїм дітям, є 

актуальними й сьогодні. Вони 

привчають дітей до праці, 

спрямовують їх до знань, науки, до 

захисту рідної України. Також учні мали змогу позмагатися в літературних 

конкурсах та отримати заохочувальні призи. 

У рамках проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек 

«Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини», з метою 

розширення знань дітей про життя й творчість видатного українського 

педагога й письменника В. О. Сухомлинського, виховання інтересу до 

читання, розвитку творчих обдарувань учнів у шкільній бібліотеці була 

проведена літературна подорож «Казковий світ В. О. Сухомлинського». 

Маленькі читачі мали змогу доторкнутися до думки й слова педагога, до його 

веселкового казкового світу, який він так хотів перенести в дитячі душі й 

серця. Окрасою зустрічі стала мультимедійна слайд-презентація та музичний 

супровід. Продовженням заходу став  конкурс дитячих ілюстрацій до 

оповідань та казок В. О. Сухомлинського «Казка на кінчику пензля». 

З метою формування в учнів здатності й бажання дотримуватися 

здорового способу життя, навичок толерантного спілкування, розширення 

https://drive.google.com/open?id=1pe7opunrK9J0rva_Pd8TxLso89tdGtx6
https://drive.google.com/open?id=1pe7opunrK9J0rva_Pd8TxLso89tdGtx6
https://drive.google.com/open?id=1pe7opunrK9J0rva_Pd8TxLso89tdGtx6
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читацького світогляду в шкільній 

бібліотеці був проведений урок-

вікторина «Здоровим бути – 

круто!» (додаток 2.4).  2 команди 

учнів 5-Б класу мали змогу 

позмагатися в конкурсах: «Лото 

здоров’я», «Розгадай кросворд», 

«Книгу прочитаєш – про здоров’я 

все пізнаєш», «Прочитай приказку» та ін. Під час музичних пауз діти співали 

та весело виконували руханки. 

З метою сприяння зростанню престижності читання як культурної 

цінності, залученню учнів до шанування української літератури  бібліотека 

закладу долучилася до проведення 

Всеукраїнського місячника шкільних 

бібліотек  «Книга і читання – 

важливий чинник у вихованні 

духовних цінностей учнів». Протягом 

дня інформації «Книга творить 

людину» відвідувачі бібліотеки мали 

змогу ознайомитися з виставкою 

інформаційних матеріалів за темою місячника, переглянути нові актуальні 

книжкові виставки, прослухати 

бібліографічний огляд «Читання – 

шлях до успіху». 

У рамках проведення місячника 

шкільних бібліотек з метою 

розширення знань учнів про 

літературу рідного краю, 

використання потужного виховного 

потенціалу української літератури в 

https://drive.google.com/open?id=1psqlcB0SfStqL61YTIk-d_d7Q6aL9_QQ
https://drive.google.com/open?id=1psqlcB0SfStqL61YTIk-d_d7Q6aL9_QQ
https://drive.google.com/open?id=1psqlcB0SfStqL61YTIk-d_d7Q6aL9_QQ
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читальному залі шкільної бібліотеки була проведена літературна година «Я 

починаюсь з отчої землі…», присвячена 110 річниці від дня народження Івана 

Багряного (додатки 2.7; 3.6). Учні 8-А класу пройшли стежинами життя і 

творчості письменника, переглянули тематичну презентацію та буктрейлери 

на роман «Тигролови». 

Цьогорічний Місячник шкільних бібліотек відбувся під гаслом 

«Бібліотека Нової української школи – простір для освітніх можливостей 

кожного учня». 

У рамках Всеукраїнського 

місячника в шкільній бібліотеці 

було проведено ряд заходів, які 

сприяють задоволенню й розвитку 

інформаційних потреб і запитів 

користувачів, розширенню кола їх 

пізнавальних інтересів, 

забезпеченню дозвілля читачів, 

залученню нових користувачів до 

бібліотеки. Відкриття місячника розпочалося з дня інформації для вчителів та 

учнів «Шкільна бібліотека – складова освітнього простору НУШ». Читачі 

ознайомилися з інформаційним 

переглядом літератури та 

періодичних видань на цю тему, 

ознайомилися з виставкою-

інсталяцією «Кличуть знову нас до 

знань дороги», отримали 

інформаційну пам’ятку «Нова 

українська школа: втілюємо в дію» 

(додаток 4.4). 

https://drive.google.com/open?id=1lMUElc3569oGSzoUKvslDxB-t7zQI-iw
https://drive.google.com/open?id=1lMUElc3569oGSzoUKvslDxB-t7zQI-iw
https://drive.google.com/open?id=1lMUElc3569oGSzoUKvslDxB-t7zQI-iw
https://drive.google.com/open?id=1ADA6uiT49Fnl3VywPT4X_tK51drxQZHQ
https://drive.google.com/open?id=1ADA6uiT49Fnl3VywPT4X_tK51drxQZHQ
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З метою виховання в дітей 

любові до рідної мови, до книги; 

зацікавлення учнів читанням як 

захоплюючим процесом 

поповнення знань; формування 

читацької культури у шкільній 

бібліотеці для учнів 4-х класів 

проведений бібліомікс «Хто 

багато читає, той багато знає», проведено мотиваційну бесіду «Читай і 

будь успішним», працювало «Довідкове бюро школяра». З учнями 5-Б класу 

проведена читацька олімпіада «Мудра книжка скаже вам чогось багато…» . 

Діти взяли участь у «Конкурсі 

мудрості», грі «Літаюча рима», 

вікторині «Картинна галерея», 

конкурсах «Рекламне 

оголошення»  та «Що? Де? 

Коли?». Найкращі та 

найактивніші знавці книги 

отримали призи та дипломи. 

До інноваційних заходів бібліотеки 

належить інтелектуально-динамічна гра 

квест. Квест – це пригода, під час якої 

учасники проходять низку перешкод для 

досягнення певної мети. Квест «Весела 

перерва» допоміг учням 6-х класів весело 

провести перерву; узагальнити та 

закріпити набуті знання з предметів 

шкільної програми; сформувати творчі 

здібності та вміння працювати в колективі. 
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Діти випробовували себе на станціях: «Математичні ребуси», «Загадочки», 

«Кросворд», «Давай казку відгадай». 

З метою формування почуття європейської єдності через поширення  

 

знань про Європу, про історію Європейського союзу, його структуру, 

сучасний стан розвитку, цілі та досягнення; ознайомлення з життям людей в 

інших країнах, їхніми культурами, мовою; підвищення інтелектуального 

рівня учнів, відкриття нового європейського бачення світу з учнями 11-х 

класів був проведений євроквіз «Відкривай Європу з бібліотекою», 

присвячений Дню Європи в Україні (додатки 2.2; 3.2). 

Щороку 21 лютого відзначається 

Міжнародний день рідної мови. У цей 

день учні завітали до шкільної бібліотеки 

на свято рідної української мови «Ти – 

наше диво калинове, кохана українська 

мово!». З метою поглиблення й 

розширення знань учнів про мову та 

мовлення, розвитку творчих й 

комунікативних здібностей учнів 

запропонувала дітям мовознавчий турнір, 

який включав конкурси: «Швидкісний 

експрес», «Битва синонімічних рядів», «Така цікава буква А», «Редактор», 

https://drive.google.com/open?id=1Cjeja-v9417I0og2idcy2sOAcHp10KgQ
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«Відгадай прислів’я». свято було доповнене тематичною книжковою 

виставкою та музичним супроводом. 

По всій Україні проходили Шевченкові дні з нагоди 205 річниці від дня 

його народження. Т. Г. Шевченко як явище велике й вічне – невичерпний і 

нескінченний. Ми «На вічнім шляху до Шевченка» – така літературно-

музична композиція для учнів 10 

– А класу була представлена в 

читальному залі шкільної 

бібліотеки. Поетичні та музичні 

твори, що звучали під час 

проведення заходу, спрямовані 

на виховання в учнів 

національної самосвідомості, 

любові до національної 

культури, почуття гордості за 

Україну та її національного генія – Тараса Григоровича Шевченка. 

Шевченкові вірші, виконані під гучну рок-музику, допомогли учням по-

новому відкрити для себе актуального та сучасного Кобзаря. До уваги 

старшокласників була 

запропонована тематична 

мультимедійна презентація 

та виставка творів поета. 

З метою ознайомлення 

учнів початкових класів з 

життям Т. Г. Шевченка; 

розвитку творчих 

акторських здібності дітей; 

виховання любові й поваги до літературної та мистецької спадщини поета 

було проведено театралізоване, музичне свято «Він завжди з нами буде!» 

https://drive.google.com/open?id=1bQ1AXzBmUQfrn5wU__opMFANdFHRkTjg
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(додаток 2.3). Доповнила захід мультимедійна слайд-презентація на вірш 

Лесі Храпливої «Тарас Шевченко» (додаток 3.5). 

День українського козацтва — це данина всім козакам, які зробили 

величезний внесок у формування української народності та досягнення 

Україною своєї незалежності. З 

метою розширити знання дітей про 

козацтво, про створення 

Запорозької Січі; розвивати в дітей 

бажання більше дізнатися про 

історію свого народу, його 

героїчне минуле; виховувати 

любов до Батьківщини, почуття 

гордості за свій народ, його 

прагнення до свободи й 

незалежності був проведений усний журнал «І оживе добра слава, слава 

України». Захід супроводжувався козацькими піснями, демонструвався  

уривок із фільму «Вогнем і мечем». Бібліотекар звернула увагу учнів на те, 

що образи козаків – вірних синів України зобразили в художньому слові І. 

Котляревський, Т. Шевченко, І. Нечуй-Левицький, С. Черкасенко, 

П. Загребельний та ін. Козакам присвячено багато творів образотворчого 

мистецтва. До свята бібліотекарем був розроблений бібліографічний 

покажчик «Феномен українського 

козацтва» (додаток 4.5). 

Пожвавленню інтересу до 

читання сприяє рекламно-

інформаційний метод – 

прем’єра книжки, яка щойно 

вийшла друком. Вона найбільш 

ефективна для рекомендації 

нової книжки місцевих поетів, 

https://drive.google.com/open?id=13TCfka83GCNdHMjLcVyqOF6pZn3J5tdx
https://drive.google.com/open?id=13TCfka83GCNdHMjLcVyqOF6pZn3J5tdx
https://drive.google.com/open?id=15BJ8-5doTpb2gedkADK4hkY8IVWJdkt5
https://drive.google.com/open?id=15BJ8-5doTpb2gedkADK4hkY8IVWJdkt5
https://drive.google.com/open?id=15BJ8-5doTpb2gedkADK4hkY8IVWJdkt5
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письменників або видань краєзнавчої 

спрямованості. 

З метою виховання почуття 

патріотизму, національної 

самосвідомості, ушанування пам’яті 

загиблих героїв АТО, розширення 

знань про літературу рідного краю в 

шкільній бібліотеці відбулася 

презентація книги сумського 

письменника, журналіста Петра 

Андрійовича Нестеренка «І повернувся 

білим журавлем…». 

Спочатку вона була презентована 

в Сумах, а потім – в Охтирській центральній міській бібліотеці, де один 

примірник книги був подарований автором нашій школі. Книга присвячена 

пам’яті 18-річного Героя України, сумчанина, бійця 5-го окремого 

батальйону ДУК ПС, «кіборга» Сергія Табали (позивний «Сєвєр»). 

Учні 10-Б класу дізналися про витоки становлення юного Героя, про 

його коротке, мов спалах, життя, яке він віддав за рідну Україну, хвилиною 

мовчання вшанували всіх патріотів, які загинули за незалежність нашої 

країни. 

Краєзнавство – на одному з чільних місць в роботі шкільної бібліотеки. 

Знання рідного краю збагачують 

людину, виховують повагу й любов 

до традицій і звичаїв. Пізнати 

історію рідного краю,  виховувати 

любов до малої батьківщини, 

шанобливе ставлення до її 

культурних надбань, розвивати 

навички пошукової роботи – ці 
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завдання ми вирішували за допомогою історико-краєзнавчої слайд-подорожі 

«Мій рідний край – історії краплинка» (додатки 2.5; 3.3). 

Сьогодні важливо не просто дати дітям готові знання, а навчити 

здобувати їх самостійно, і тим самим сприяти формуванню в них життєвих 

компетентностей – розвивати почуття відповідальності, уміння працювати в 

команді, аналізувати, порівнювати, робити висновки, презентувати роботу. 

Реалізації окресленої мети 

значною мірою сприяє 

технологія колективної 

творчої діяльності на основі 

методу проектів. 

Результатом проектної 

діяльності учнів є усний 

журнал. Усний журнал – 

інформаційно-пізнавальний 

захід, який завжди 

орієнтований на самостійну діяльність учнів. З учнями 11-Б класу ми 

підготували захід у формі усного журналу «Велет українського гумору», 

присвячений життю й творчості нашого земляка, гумориста Остапа Вишні 

(додатки 2.1; 3.1). Учні були об’єднані у творчі групи і, користуючись 

різними джерелами інформації, підбирали матеріал до сторінок журналу. 

Підвищують рівень культури читання, читацьких та інформаційних 

компетентностей користувачів бібліотечні уроки. Вони популяризують книги 

та читання, учать орієнтуватися у виборі 

літератури та формують уміння пошуку 

інформації за допомогою довідково-

бібліографічного апарату бібліотеки, 

готують учня до самостійної роботи з 

джерелом інформації. Дітям дуже 

подобаються бібліотечні заняття з 

https://drive.google.com/open?id=1rxE_AufwnVIFjnPXaeZTkPvqrU9imSlV
https://drive.google.com/open?id=1rxE_AufwnVIFjnPXaeZTkPvqrU9imSlV
https://drive.google.com/open?id=1ds0HMiLPB9QAbLyYoilqwzTvSCnnZggS
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літературними вікторинами, іграми, конкурсами ерудитів, інсценізаціями 

казок, цікавими розповідями про дитячих письменників із використанням 

комп’ютерних презентацій. 

Під час проведення бібліотечних уроків використовую такі 

нестандартні прийоми: 

1. Рекламна пауза. (для узагальнення й закріплення теми «Аппарат 

книги»). Потрібно скласти рекламу книги, використовуючи 

елементи її аппарату. 

2. Бібліотечні терміни. Пропонується записати на аркушах паперу 

бібліотечні терміни. Через певний час бібліотекар пропонує 

зачитати записані слова. У кого виявиться найбільше, той буде 

переможцем. 

3. Бібліотечне доміно «Закінчити фрази». Пропонуються фрази, які не 

мають закінчення. Продовження фраз – на інших аркушах. 

Необхідно підібрати правильні закінчення і доповнити  фрази. 

4. «Ланцюжок». Гра корисна для закріплення знань з вивченої теми. 

Наприклад: книга – анотація, обкладинка, коментарі, титульний 

аркуш… 

5. Хто більше слів прочитає у слові «Бібліотекознавство». 

6. «Що? Де? Коли?». Знайти відповіді на запитання, використовуючи 

відповідну літературу, і вказати шлях пошуку. 
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Допомагати читачеві у виборі та роботі з книгою, пошук і пояснення 

невідомих йому фактів, сприяння навчальній діяльності – усе це вимагає 

індивідуального підходу до кожного читача. У практиці роботи застосовую 

різноманітні форми й методи 

індивідуальної роботи з читачами різних 

вікових груп. Запровадила 

роз’яснювальні бесіди щодо ролі та 

значення книги, у яких акцентую увагу на 

позитивних аспектах читання, поясненні 

негативного впливу надмірного 

захоплення комп’ютерними іграми та 

наслідків від зловживання ними. 

Ефективність бібліотечно-

інформаційного обслуговування залежить 

від знання бібліотекарем читацьких 

потреб та інтересів. Діагностика 

інформаційних потреб користувачів сприяє якісному забезпеченню школярів 

потрібною інформацією. 

Метод опитування передбачає 

проведення бібліотекарем і вчителем 

анкетування, бесід з учнями. Ці форми 

дають можливість постійного контакту з 

користувачами інформації. 

У процесі спостереження 

виявляються найсуттєвіші аспекти, що 

характеризують особливості запитів 

користувачів. 

Аналіз читацьких формулярів 



23 
 

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        

[8; 7]. 

Схема аналізу читацького формуляра 

 

Бібліотека стала місцем традиційного проведення разом із учителями 

виховних годин, літературних ранків, поетичних конкурсів. 

Ряд заходів проводимо в тісній співпраці та за підтримки Охтирської 

центральної міської бібліотеки та пункту європейської інформації, який діє 

Успішність Улюблені 

предмети 
Дата запису в 

бібліотеку 

Прізвище, ім’я, клас учня 

Захоплення 

Кількість прочитаної літератури Кількість 

відвідувань на рік 

Природничі науки, 

техніка 

Художня література Гуманітарні, 

суспільні науки 

За інтересами 

Підсумок 

За програмою 
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при бібліотеці. Так разом з 

учнями нашої школи та 

бібліотекою відсвяткували 

Європейський день мов, 

організували літературні 

години та прем’єри книг. 

Учні та вчителі школи 

побували в читальному залі 

міської книгозбірні на 

зустрічі з письменницею 

Світланою Талан, сумською поетесою Надією Позняк та сумським 

письменником Петром Нестеренком. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у роботі 

шкільної бібліотеки стимулює видання рекомендаційних, інформаційних  

списків, покажчиків, бібліографічних пам’яток краєзнавчого спрямування 

(«Іван Багряний – титан українського духу», «Світле слово поезій Катерини 

Квітчастої» додатки 4.1; 4.2). 

Таким чином, бібліотечні інновації – це результат творчого пошуку 

бібліотекарем нестандартних рішень багатьох бібліотечних проблем. 

Безпосереднім результатом творчого пошуку є нові бібліотечні технології, 

оригінальні виховні ідеї, форми й методи пропаганди літератури [2; 22]. 

Доведено, що інтерактивні ігри, ігрові заняття та прийоми підвищують 

ефективність сприймання учнями інформації, урізноманітнюють їхню 

пізнавальну діяльність, вносять у неї елемент цікавості і, як наслідок, 

підвищують рівень успішності учнів. 

Система роботи шкільної бібліотеки з використанням інноваційних і 

традиційних технологій сприяє формуванню, розвитку та вихованню 

компетентної читацької особистості, здатної черпати з книг інформацію про 

світ, природу й суспільство; критично аналізувати прочитане; 

https://drive.google.com/open?id=1-sjtjBkOdnFvdCsEmMokChiDIl_2_h7l
https://drive.google.com/open?id=1v_HIlqYCW5_cSk-zmtlzu48B6Sj8GbI7
https://drive.google.com/open?id=1v_HIlqYCW5_cSk-zmtlzu48B6Sj8GbI7
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використовувати книгу в житті, навчанні, праці; відчувати красу художнього 

слова [8;10]. 

Отже, інноваційна діяльність впливає на всю роботу бібліотеки, веде до 

її трансформації, підвищення авторитету серед читачів, сприяє появі нових 

функцій, набуттю книгозбірнею нового статусу, що позитивно позначається 

на її розвитку в цілому [10; 6]. 

 

 

 

2.2. Книжкова виставка – важлива складова бібліотечного 

простору. 

Ведучи пошук інноваційних форм роботи з книгою, необхідно 

враховувати, що 80 % 

інформації дитина сприймає за 

допомогою зору, тому 

нетрадиційно розставлені 

стелажі, столи, яскраві, цікаві, 

актуальні виставкові 

композиції відіграють важливу 

роль у популяризації книги, 

читання, формуванні 

читацького інтересу читачів. Наочне сприйняття є початком усякого 

пізнання. 

Сьогодні особлива роль надається організації бібліотечного простору, 

важливою складовою якого є бібліотечна виставка. Вона спрямована на 

рекламу окремих видань і розкриття їх змісту, інформування читачів щодо 

змістової структури бібліотечного фонду, популяризацію читання. Крім того, 

виставкова діяльність бібліотек розглядається як освітній проект, у якому 

учасникам надають необхідну інформацію, розвивають навички комунікації 
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та соціального партнерства, навчають проектного менеджменту й залучають 

до читання [4; 5]. 

Книжкова виставка – це 

публічна демонстрація дібраних 

і систематизованих творів друку 

та інших носіїв інформації, 

рекомендованих для 

ознайомлення читачам. 

Завданнями книжкової виставки 

є просування літератури та 

розкриття перед користувачами 

змісту бібліотечних фондів, популяризація читання, підвищення рівня 

читацької та загальної культури, підтримка безперервної освіти. 

Успіх книжкових виставок значною мірою залежить від вибору 

підходів до організації експозиції та способів подання інформації. Сучасна 

бібліотечна виставка повинна бути комфортною, доступною, актуальною, 

наочною, цікавою та естетично оформленою, такою, що задовольняє певні 

потреби читача: освітні, культурні, інформаційні, дозвіллєві тощо. 

Метою сучасної бібліотечної виставки є підвищення стандарту 

читання, його популяризація, розкриття книжкового фонду [18; 3]. 

Підготовка та оформлення виставок – це творчий процес, у якому 

необхідно враховувати психологію сприйняття відвідувачів. Заголовок має 

відображати основну ідею виставки, бути виразним за змістом і яскраво 

оформленим. Кольорові ілюстрації, репродукції, макети, роздруковані 

цитати, художні вироби, емблеми та символи, що підпорядковані основній 

ідеї книжкової експозиції, допомагають привернути увагу й викликати 

цікавість читачів. При оформленні виставок корисно використовувати 

айстопери – об’єкти, що привертають увагу користувачів. Сильним 

айстопером виступає колір, особливо яскравий. 
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Виставку та всі виставкові матеріали слід розташовувати в просторі 

таким чином, щоб було зручно їх 

оглядати та легко користуватися 

ними. 

Тематичні виставки є 

найпоширенішим видом 

книжкової виставки. Їх метою є 

ознайомлення читача з 

літературою, що розкриває різні 

аспекти актуальної проблеми, 

надання рекомендацій щодо вибору видань для поглибленого вивчення 

питання, розкриття перед користувачами фондів бібліотеки. Структура 

виставки, назви її розділів, цитати, характер систематизації документів 

допомагають користувачам зорієнтуватися в пошуку літератури з певної 

теми [15; 27]. 

Успіх виставок значним 

чином залежить від творчого 

підходу до подання матеріалу, 

тому у своїй практиці, окрім 

традиційних, використовую  нові 

форми тематичних виставок. 

Виставка-вікторина 

передбачає добірку питань, 

відповіді на які читачі можуть 

знайти в книжках, представлених на виставці. Питання роздруковую й 

розміщую поруч із книжками. Мета виставки – привернути увагу читачів до 

певної теми: «Таємнича планета», «Народні символи України». 

Виставку-реквієм оформлюю для відзначення Дня пам’яті та 

примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 

ушанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті 



28 
 

Героїв Небесної Сотні; ушанування героїв АТО; Дня пам’яті героїв Крут: 

«Велич ратного подвигу», «Знаємо і пам’ятаємо», «В понурій темряві віків 

світиться будуть завжди Крути». На виставці розміщую репродукції картин, 

фотографії із зображенням батальних подій, біографічні довідки, історичні 

повісті та поетичні твори. 

Виставка-словник пояснює значення будь-яких термінів або понять, 

надає додаткову інформацію про них. Для цього можуть бути обрані 

найрізноманітніші поняття – економічні (інфляція, дефолт), політичні 

(інавгурація, імпічмент), мистецтвознавчі 

(образ, модернізм), літературознавчі 

(плагіат, псевдонім). Назвами розділів 

виставки стають поняття та їх визначення, 

узяті зі словника й оформлені на окремих 

аркушах паперу так само, як і цитати. Поруч 

розміщую книжки, що містять детальну 

інформацію про ці поняття. 

Виставка-інсталяція – це 

просторова композиція, створена з 

книжкових видань та різноманітних 

елементів: побутових предметів, промислових виробів та матеріалів, 

природних об’єктів, фрагментів 

текстової й візуальної інформації. 

Книжкова інсталяція спонукає до 

чогось: поглянути на якусь річ 

під іншим кутом зору, звертає 

увагу на якусь проблему, часом, 

вона просто покликана 

розважити, вразити чи шокувати: 

«Кличуть знову нас до знань  
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дороги», «Довідкове бюро школяра», «Магія 

зимових свят». 

На книжкових виставках, які 

розраховані на школярів початкової школи, 

використовую портрети дитячих 

письменників, малюнки дітей, іграшки. 

Вони разом із книжками пробуджують у 

читачів інтерес до літератури, допомагають 

розкрити книжковий фонд бібліотеки [6; 

33]. 

Виставка-квілт «Ювілейна планета» 

регулярно знайомить з книгами-ювілярами 

року. Учні обирають найкращу та 

найпопулярнішу. У цьому році – це 

«Наталка-Полтавка» І. П. Котляревського та 

збірка І. Я. Франка «Коли ще звірі 

говорили». 

Виставка однієї книжки орієнтована 

на ознайомлення читачів з певним виданням. 

Матеріали про автора, його автобіографія та 

фотографії, історія створення видання, аналіз 

твору або наукового доробку, 

висловлювання критиків тощо 

дають змогу читачам глибше 

зрозуміти зміст книжки та 

творчість автора: «Невідоме 

Розстріляне Відродження»  
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Ю.Винничук, «Холодний Яр» Ю.Горліс-Горський. 

Віртуальна бібліотечна виставка є новим, багатофункціональним 

інформаційним ресурсом. Будучи мобільною, компактною, змістовною, 

виступає в ролі провідника в загальному потоці інформації: «Зустрічайте, 

нова книга!» (додаток 5.2) 

Кожна з вищезгаданих книжкових виставок є ефективною, 

користується популярністю серед читачів, підтримує читацький інтерес, 

популяризує бібліотеку. 

До тематичних виставок додаю списки рекомендованої літератури, які 

доповнюють тему. Розміщені на стелажах біля книжкової виставки, вони 

допомагають швидко зорієнтуватися й віднайти потрібну книгу («Мово 

рідна, слово рідне» додаток 4.3). 

Використання інноваційних форм книжкових виставок дає можливість 

створити привабливий інтер’єр, певну атмосферу в бібліотеці та допомагає в 

проведенні комплексних заходів: бесід з читачами, екскурсій, літературних 

ігор, вікторин, квестів та в будь-який момент запропонувати учням стати 

учасниками цікавого заходу, що відбувається в бібліотеці. 

Отже, завдяки використанню 

новітніх форм організації виставок 

бібліотека стає популярним місцем 

у школі, місцем, де завжди цікаво. 

Змістовне дозвілля, затишок 

бібліотеки, багато цікавих книг, 

нестандартні книжкові виставки і 

уважний, готовий до спілкування 

бібліотекар неодмінно викличуть 

бажання дітей неодноразово 

відвідати бібліотеку, узяти участь у заходах, погортати сторінки журналів, 

прочитати книги [10; 9]. 

 

https://drive.google.com/open?id=1hDyPrT6DZAnXE2RdCdLQBvPncxXd0ymV
https://drive.google.com/open?id=1hDyPrT6DZAnXE2RdCdLQBvPncxXd0ymV
https://drive.google.com/open?id=1cR8K3xzmh1-XAUoo2ScjKqM7y9EGWtD0
https://drive.google.com/open?id=1cR8K3xzmh1-XAUoo2ScjKqM7y9EGWtD0
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2.3. Реклама книги й бібліотеки – сучасний засіб просування читання 

Сучасні інформаційні технології дедалі більше трансформуються в наш 

світ. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій надає мені як 

шкільному бібліотекару більше можливостей для творчості, стимулює 

знаходити нові способи та форми впливу на розвиток читацької культури 

учня, пропонує додаткові шляхи популяризації книги та читання.  

З впровадженням у життя новітніх технологій кожна бібліотека вважає 

необхідним використовувати 

можливості рекламних технологій 

з метою привернути увагу до 

послуг бібліотеки та її 

інтелектуальної продукції. 

Першочерговим завданням 

бібліотечної реклами є створення 

привабливого іміджу бібліотеки, 

який впливає на залучення значної 

кількості користувачів. Імідж 

бібліотеки – це загальне уявлення 

про бібліотеку, яке залежить від щоденної праці та формується роками [5; 6]. 

Важлива складова іміджу бібліотеки – це дизайн, зовнішній вигляд 

приміщення. На створення образу бібліотеки у свідомості читача впливає її 

оформлення – оголошення, вивіски, роздільники у фонді тощо. Сюди також 

відносяться й виставки, які здатні привернути увагу користувачів до колекцій 

і матеріалів та активізувати використання бібліотечного фонду. З метою 

наближення бібліотеки до читача була створена рекламна відеопрезентація 

«А ми любимо читати» (додаток 5.1). 

https://drive.google.com/open?id=1EWl8HJBiXvd9uffawEHhxlUiJrJl0jAg
https://drive.google.com/open?id=1EWl8HJBiXvd9uffawEHhxlUiJrJl0jAg
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Сьогодні бібліотечний простір – це ще й віртуальний простір 

бібліотеки. На Web-сайті школи ведеться сторінка «Шкільна бібліотека», де 

читачі можуть знайти для себе багато корисної інформації. На сторінці 

введено підрозділи «Про бібліотеку», «Новини», «Правила користування», 

«Графік роботи», «Вибір підручників». У підрозділі «Електронні видання» є 

можливість ознайомитися з електронними версіями підручників. На сайті 

постійно оновлюється інформація про фонди бібліотеки, презентуються 

найсвіжіші новини з життя бібліотеки, розроблені пам’ятки щодо читання та 

збереження книг, є можливість переглянути фотографії бібліотечних масових 

заходів, скористатися календарем знаменних і пам’ятних дат. 

Елементом піару шкільної бібліотеки, інструментом просування 

бібліотеки у віртуальному просторі став нещодавно створений блог 

«Бібліомить». Я отримала можливість оперативно інформувати своїх читачів 

про події в бібліотеці, просувати свої інформаційні продукти й послуги. 
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Ідучи в ногу з часом, я використовую у своїй практиці соціальні мережі 

для того, щоб залишатися на зв’язку зі своїми читачами. Основа соціальних 

медіа – спілкування, яке сприяє зміцненню іміджу бібліотеки та діалогу з 

користувачами. Для бібліотеки соціальні медіа є економічним і водночас 

ефективним способом вивчення думок про бібліотечні послуги, формування 

позитивного іміджу, налагодження зв’язків із реальними та потенційними 

користувачами. Присутність бібліотеки в соціальних мережах не мода, а 

необхідність [13;25]. Світовим лідером соціальних мереж є «Фейсбук». Його 

можна використовувати для запрошення на різні заходи, що дозволить 

моментально отримати зворотний зв’язок, обмінятися враженнями про 

семінари, конкурси, бути в курсі подій. 
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У мережі «Фейсбук» існує 

велика онлайн-спільнота 

бібліотекарів. У групах «Тільки 

жваві бібліотекарі», «Сучасний 

бібліотекар», «Школа бібліотечної 

адвокації» я маю змогу вивчати 

досвід колег з залучення дітей до 

книги, обмінюватись контентом, 

думками, актуальними 

медіаданими, а також ділитися 

своїми напрацюваннями. 

У вересні цього року шкільна 

бібліотека приєдналася до 

Всеукраїнської акції «Бібліотеки 

повні людей», старт якої в мережі 

«Фейсбук» анонсували Українська бібліотечна асоціація та Український 

інститут книги до Всеукраїнського дня бібліотек. Інформація про проведені 

заходи в рамках акції була розміщена на моїй сторінці з хештегом  

#Бібліотекиповнілюдей. Це дає змогу дізнатися думку користувачів про 

заходи, що проводить бібліотека, обмінюватися коментарями. 

Web-сайт школи також інтегрований із мережею «Фейсбук». Сторінка 

школи в цій соціальній медіа інформує про новини шкільної бібліотеки, 

висвітлює інформацію про заходи з популяризації книги та читання, ділиться 

фотосвітлинами. 

Про присутність шкільної бібліотеки у віртуальному просторі я 

повідомляю на заходах, під час обслуговування читачів. 
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Нині проводиться планомірна робота над створенням бібліотечної 

сторінки в мережі «Фейсбук», яка стане інструментом для реклами 

бібліотечних новин, інформування про майбутні заходи, про нові 

надходження в бібліотечний фонд, залучення нової аудиторії.  

Отже, використання соціальних медіа допомагає змінити застарілий 

імідж книжки й читання на новий, пов’язаний зі спілкуванням, отриманням 

задоволення, високим соціальним статусом, духом сучасності. 
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Таким чином, бібліотека, як центр користування друкованою 

інформацією, не витісняється електронними технологіями, а в поєднанні з 

ними забезпечує ефективне використання інформаційних ресурсів, що сприяє 

зростанню суспільної уваги, особистому професійному зростанню і, головне, 

підвищеній затребуваності бібліотеки та книги в сучасних умовах. 
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ВИСНОВКИ 

З того часу, коли в бібліотечний простір «увірвалися» електронні 

технології, бібліотекарі не перестають активно обговорювати проблеми 

виживання книгозбірень у цифрову епоху, підтримки статусу книги та 

читання як засобу соціалізації особистості, розроблення нових методик 

залучення до читання. У цьому контексті не менш важливим є розуміння 

сутності сучасного читача, урахування його психологічних характеристик, 

надання ним переваги якимось соціальним практикам (живе спілкування, 

книжкова культура, електронна комунікація). І тут головне для бібліотекарів 

не запевняти себе, що діти перестають читати, а шукати та виховувати 

серйозних і вдумливих читачів, розробляти нові освітні підходи, не 

протиставляти візуальну та вербальну комунікації, змінювати професійний 

світогляд у напрямі усвідомлення та сприйняття всіх реалій нової читацької 

поведінки. 

Отже, сьогодні місія 

бібліотекара полягає 

насамперед у тому, щоб 

допомогти користувачам 

зорієнтуватися не тільки в 

безмежному просторі книг і 

традиційних носіїв 

інформації, але й у світі 

електронної інформації, 

допомогти стати 

компетентними читачами, сприяти формуванню вміння навчатися протягом 

життя. Бібліотекар та вчитель мають налаштувати дитину на те, що читання – 

це можливість здобути безцінний психологічний, соціокультурний та 

життєвий досвід. 

Підтримка читання – це дуже важливий елемент культури, інструмент 

підвищення інтелектуального потенціалу нації. Сім’я, учитель, бібліотекар 
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мають забезпечити духовний розвиток особистості, навчити дітей творити й 

знайти своє місце в житті. 

Співпраця бібліотекаря й учителів сприяє підвищенню рівня 

грамотності учнів, розвитку навичок читання, запам’ятовування, виробленню 

вміння користуватися інформаційно-комунікативними технологіями та 

вміннями самим здобувати знання. Перед школою стоїть завдання не просто 

надати інформацію та знання, а навчити пошуку цієї самої інформації. Саме 

тому партнерство вчителя та бібліотекаря здатне всебічно забезпечити 

вирішення цієї проблеми: перший дає базові знання, зацікавлює учня, 

спрямовує його до пошукової роботи; другий, тобто бібліотекар, покликаний 

підтримати зацікавленість, надати необхідну інформацію, навчити нею 

користуватися й знаходити самостійно. Таким чином, спільними зусиллями 

створюється середовище, сприятливе для формування ключових 

компетентностей здобувача освіти. Школа має навчити дитину вчитися 

впродовж життя. 

Провідна ідея досвіду роботи бібліотеки – створити разом з учителями 

сприятливе освітнє середовище на основі демократизації, гуманізації, 

співпраці, співтворчості, на формування в учнів національної самосвідомості, 

культури, навичок практичного використання досвіду, здобутого за 

допомогою читання, усвідомлення важливості читання як чинника власного 

становлення, здатності до саморозвитку й самонавчання. 
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