
«Книга, яку читають, має нинішній день; 

 книга, яку перечитують, має день прийдешній» (О. Дюма) 

 

Інформатизація охоплює усі сфери суспільного життя, що докорінно змінює 

погляди на роль і функції шкільної бібліотеки, висуває нові вимоги до діяльності 

шкільного бібліотекаря. Як свідчить практика, сучасні підлітки, маючи достатньо 

високий рівень комп’ютерної грамотності, виявляються фактично безпорадними в 

ситуаціях, коли потрібно знаходити, переробляти та оцінювати навчальну 

інформацію. Тому перед шкільним бібліотекарем  постає завдання  не тільки 

надати вільний доступ до наявної інформації, а й  навчити учнів накопичуючи  

інформацію і знання, користуватися обмінюватися ними, даючи можливість 

кожному учневі повною мірою реалізувати свій потенціал. 

  Діяльність шкільної бібліотеки протягом 2018-2019 навчального року  була 

спрямована на: 

 посилення роботи щодо  зацікавлення  учнів читанням 

 забезпечення  рівного доступу всіх учасників навчально-виховного процесу до 

інформаційних джерел 

 сприяння формуванню  інформаційної   культури  користувачів.  

 створення оптимальних умов для інтелектуального, духовного та  творчого 

розвитку  дитини. 

 якісне та  довготривале  збереження фонду шкільних підручників 

В рамках Міжнародного місячника шкільних бібліотек під гаслом «Шкільна 

бібліотека – центр творчого розвитку дитини»   

з 1 по 31 жовтня 2018 року пройшов черговий  

Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек. 

Цього року  місячник присвячено видатному 

українському педагогу-гуманісту, вченому зі 

світовим ім’ям В. О. Сухомлинському з 

нагоди  100-річчя від дня його  народження.   

Василь Олександрович приділяв  велику 

увагу творчому розвитку кожної дитини, спираючись на загальнолюдські, 



громадянські цінності. Його твори формують у дітей найголовніше - людяність. 

Вони вчать маленьких читачів відрізняти гарні вчинки від недобрих, бути 

чемними, поважати старших, захищати менших. 

Бібліотекар школи Трет`як Оксана Іванівна підготувала та провела виховні 

години для учнів 2-х класів з використанням відео-ролику «Дітям про В. О. 

Сухомлинського». 

 

 

 

 

 

 

Учні 3-х класів були  запрошені на літературну подорож «Казковий світ Василя 

Сухомлинського». Діти із задоволенням слухали бібліотекаря, працювали над 

кросвордом.   За  кожну відповідь учні отримували паперові листочки, які потім 

кріпили до дерева доброти. 

Багато років наша школа співпрацює з бібліотекою імені  О.Пироговського 

Солом'янського району м. Києва.  Талановиті, творчі колеги  не тільки завжди 

знають як знайти шлях до маленьких слухачів, а й дивують дорослих. Учні 2-в 

класу разом із класним керівником Янко О.М. та    шкільним бібліотекарем 

Третяк Оксаною Іванівною відвідали захід присвячений казкам В. О. 

Сухомлинського.  



Третій рік поспіль одним із напрямків діяльності нашої бібліотеки є випуск 

інформаційного журналу «Літературний вісник», який присвячений 

письменникам та творам - ювілярам. Святкування ювілею  книги – це зайвий 

привід прочитати її знову, адже кращі зразки світової літератури якраз і 

спрямовані на формування понять добра і зла, честі і совісті, відданості та  

порядності. В рубриці «Літературного вісника» -  «Переглядаємо. Читаємо» учні 

3-х класів познайомились із твором Жуля Верна «Навколо Світу за 80 днів», який 

відзначає 135 річницю. 

 

Також силами учнів 9-а класу була підготовлена інформація про 

екранізацію творів, які святкували свій ювілей. 

Спільна з кафедрою 

вчителів історії у грудні місяці 

підготовлено цікаву виставку 

«Історія України у художніх 

творах». А у січні нова виставка – 

«Українські письменники - 

ювіляри» 

До Міжнародного  дня дарування книги, який відзначається 14 лютого 

шкільна бібліотека оголосила конкурс «Буккросинг – візьми,прочитай, принеси 

свою». 

 

 

 

 

 



Напередодні  весняних канікул бібліотекарі провели 

конкурс "Кращий читач" ,на якому читачі молодшої школи 

були відзначені грамотами у таких номінаціях "Читач-

ерудит" ,"Читач-краєзнавець", "Читач-мандрівник" та 

отримали подяку за вірність книзі та бібліотеці. 

 

                      Наші  постійні маленькі читачі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 травня для учнів молодшої школи був проведений бібліотечний урок на 

тему: " Літературний диліжанс", а саме, гра-подорож до країни казок, де діти 

дізналися історію книги, на різних конкурсах пригадали прочитані казки, 

переглянули театральну постановку, слухали агітбригаду, яка читала реп про 

книги, заохочуючи до читання. Кращих знавців книги, бібліотекарі відзначили 

грамотами, а всіх інших учасників подяками за участь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відвідування протягом року виїзних засідань  районного  методичного  

об’єднання шкільних бібліотекарів. 

 

Творчість є найважливішою складовою успішної, всебічно розвиненої 

особистості, тому метою діяльності шкільної бібліотеки є створення комфортних  

умов для   поповнення  дітьми   свого інформаційного багажу та надання  

творчого  простору для проведення дозвілля і самореалізації. 

 
 

 


