






НАВЧАЛЬНА 

ПІЗНАВАЛЬНА 

РОЗВИВАЮЧА 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНА НАВЧАЛЬНО-

ЗБАГАЧУВАНА 

ВИХОВНА 

ІНФОРМАЦІЙНА 



Бібліотекар 

Інформаційна 

 робота  

 

 

Бібліотечні 

уроки 

  

 

Підвищення  

кваліфікації  

Бібліотечний 

архів 

Інформаційні 

 виставки 

Забезпечення  

підручниками 

Виступи 

 на педрадах 

 

Анкетування, 
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БІБЛІОТЕКАР 



ІНДИВІДУАЛЬНА МАСОВА ГРУПОВА 



 

Роль і місце 

інформаційного   

центру бібліотеки  

у навчально-

виховному процесі 

школи 

 



 Всі стратегічні освітньо-виховні 

завдання, які належить вирішувати 

національній школі, трансформуються 

в завдання та діяльність шкільної 

бібліотеки. 

  Бібліотека посідає вагоме 

місце в системі інформаційної 

підтримки навчально-виховного 

процесу. 

 

 



 Бібліотекар систематично 

інформує педагогів про нові 

документи в галузі освіти, 

матеріали з викладання предметів, 

методики сучасного уроку, нові 

підручники, що вийшли з друку. 

 

 
   

 



 Велику увагу приділяю дітям початкової ланки, 

вивчаю та розвиваю читацькі інтереси. Розпочинаю роботу 

із проведення екскурсії до бібліотеки з учнями 1 класу, а 

далі проводимо зустрічі в класах. Коли школярі навчилися 

читати, проводжу «Посвяту в читачі» учнів 2 класу, де діти 

виконують ролі казкових героїв, в цих ролях виступають 

молодші школярі і старшокласники. Роль ведучої, казкової 

феї виконую сама.   

 Знаючи з досвіду, що книга – могутній вихователь, я 

вивчаю інтереси дітей, пропоную прочитати ту чи іншу 

книгу. Ці перші зустрічі допомогли мені налагодити контакт з 

читачем і створити позитивну мотивацію для подальшого 

відвідування ним бібліотеки. Діти різного віку люблять 

обговорювати прочитану книгу, а також приходять із своїми 

проблемами, думками, бажаннями спілкуватися з 

бібліотекарем.  





 



Вивчаємо правила 

поводження із книгою, а при 

потребі запрошую дітей до 

«Книжкової лікарні». Учні 3-4 

класів лікують книжечку 

залюбки. 

  Проводимо інсценівку 

«Звірятка лікують книгу» 



 В  бібліотеці діють 
виставки: 

«Буковина – рідний край»;  

«Видатні постаті 
Буковини»; 

Виховуємо патріота 
України; 

«Народознавство як 
складова народного 
виховання»; 

 «Це потрібно знати всім»; 

Любимо читати, любимо 
майструвати; 

Творчість маленьких 
читачів.  





«9 листопада – День писемности та мови» 

«Любіть Україну, і пісню, і мову її солов’їну» 



 «Т.Г.Шевченко – геніальний син українського народу» 

 «100-річчя від  

дня народження  

В.Сухомлинського»  



 «Пам'яті Героїв  

Небесної Сотні» 

 «Ти - вічний біль 

Афганістан» 
 «День 

пам'яті жертв 

голодомору 

1932-1933 рр.» 



 До дня бібліотек стараюся проводити 

тематичні лінійки, а також проводимо акції 

«Подаруй книгу бібліотеці» та вручаємо подяки 

учням, які приймають участь в акції. Списки 

учасників акції висвітлюємо в куточку «Живи, 

книго!», кращих читачів відзначаємо в куточку 

«Живи, казочко!», а також  на стенді «Творчість 

маленьких читачів». 



 Захід, присвячений учням, які вже 

навчилися читати. Діти вивчили багато 

віршів, прислів’їв про книгу, а також 

підготували цікаву зустріч із дівчинкою 

Марійкою, хлопчиком Нечитайликом. Казочка 

навчила дітей бути слухняними, щоб уникнути 

біди, а далі запрошувала нас знову і знову. 

Разом із Василиною Василівною та учнями  

2 класу запросили глядачів на перегляд казочки 

на сучасний лад «Як Колобок поспішав до 

школи».  



  Зацікавившись вишивкою рідного краю, зокрема нашого 

села, побачила в наших дівчаток, що вони люблять цю справу. 

Тому мені захотілося організувати родинне свято «Зустріч з 

вишивальницями рідного села», в цьому мені допомагали діти, 

педагог-організатор, заступники з виховної роботи. Спільно із 

Софією Іванівною провели свято «Я по світу іду в вишиванці».  





  Спільно із педагогом-

організатором школи Дроняк Г.В. 

провели виховний захід «Берегине 

моя, українська хустко».  Я підготувала 

цікаву інформацію про свято Покрова 

Пресвятої Богородиці та  навчала 

дівчат, як покривали хусткою свої 

голови наші бабусі в давнину.  



  Спільно із класним керівником 

3 класу Генцар А.І.  провели виховний 

захід «Запрошення до книжкового 

королівства» та інсценівку «Звірята 

лікують книгу».   



 Було 

проведено  

ряд цікавих 

заходів. 

Найцікавішою 

була читацька 

олімпіада для 

учнів 5-их 

класів  

«Мудра книжка 

скаже вам 

чогось 

багато…».  





 Цей захід присвячений 

прищепленню любові до читання, 

розвитку усного мовлення, умінню 

виконувати роль казкового персонажа, 

мімікою та жестами передавати зміст 

прочитаного. У дітей розвивається  

пам'ять, увага, мислення. 


