
ОПОРНИЙ ЗАКЛАД “ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА

ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ ІВАНА 

ФРАНКА”





ЯКЩО КНИГА ВИХОДИТЬ ІЗ СЕРЦЯ САМОЇ

ЛЮДИНИ,ТО ВОНА ВІДНАЙДЕ СОБІ ДОСТУП

ДО СЕРДЕЦЬ ІНШИХ ЛЮДЕЙ.
КАРЛЕЙН





МОЄ ЖИТТЄВЕ КРЕДО:

Немає нічого приємнішого 
для людського розуму, ніж 
пізнання…

МОЄ ПРОФЕСІЙНЕ 

КРЕДО:

В книзі шукай істину, а в 
людях - мудрість 



Методична 

проблема:

”Формування
читацьких 
інтересів, 
виховання 
любові до 
книги”



РОЛЬ БІБЛІОТЕКИ В НАВЧАЛЬНО-

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ШКОЛИ

 Головна мета школи – забезпечення всебічного розвитку особистості

шляхом навчання та виховання. 

Проблемна тема школи: «Використання інноваційних технологій в 

навчально – виховному процесі»

Шкільна бібліотека здійснюючи бібліотечно-інформаційне забезпечення

навчально-виховного процесу, відповідно меті школи та проблемній

темі, над якою школа працює,  разом з педадогічним колективом

виконує єдину для школи державну програму національної освіти та 

виховання учнів. 



Шкільна бібліотека – інформаційний центр

навчального закладу, метою якого є забезпечення

інформаційних потреб користувачів через своєчасне

інформування. Інформаційні потреби вивчаються різними

методами: спостереження, індивідуальна бесіда, аналіз

читацьких формулярів, опитування.

Шкільна бібліотека – центр 

навчально-виховного процесу, обслуговує 

учнів, вчителів, батьків. Вони часто 

звертаються до бібліотекаря з різними 

питаннями, своїми проблемами.  Бібліотека 

для них – це своєрідний оазис для думок, 

аптека для душі.



Бібліотека - шкільний інформаційний

центр

Масова робота (книжкові

виставки, огляди літератури, 

презентацій, літературні

ігри, свята)

Довідкова робота (фонд літератури, 

фонд підручників. Енциклопедії, словники, 

довідники. Систематичний каталог.

Тематичні папки

Роботи з удосконаленням

бібліотечно-бібліографічної

грамотності учнів

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА 

(БЕСІДИ,РЕКОМЕНДАЦІЇ,

ПЛАНИ ЧИТАННЯ)

Інформування про надходження або

тематичне для колективу учителів, 

адміністрації, учнів батьків



Я працюю

над такими завданнями:

володіти вмінням

співвідносити

форми і методи роботи

з моральними потребами і 

мотивами 

поведінки учнів

володіти вмінням через книгу 

формувати

творчу особистість

звертати посилену увагу до

особистості кожного учня

ЗАЛУЧАТИ КОЖНОГО 

ДО РІЗНОСТОРОНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ



Виховні заходи

•Літературні ранки, КВК, свята, літературні подорожі

•Вікторини, конкурси, брейн - ринги

•Інформаційні хвилинки до знаменних та пам`ятних дат та ін.

Тематичні місячники

•Безпеки дорожнього руху

•Протиправної поведінки

•Боротьби з ВІЛ

•Профорієнтації та ін.

Акція «Книгам довге життя!»

•Рейди – перевірки стану збереження підручників

•Робота книжкової лікарні

•Оформлення класних куточків «Книгам довге життя!» та класних бібліотечок

•Виставки з популяризації книги у бібліотеці



КНИЖКОВІ ВИСТАВКИ



В акції «Книгам довге життя!»

беруть участь учні всіх класів, 

класні керівники, вчителі –

предметники. 

В школі працює 

“Книжкова лікарня”. Я 

намагаюся якомога  більше 

дітей  залучити до цієї справи.



“ Не викинь книгу на смітник!

Її віддай в бібліотеку,

Бо книга – скарб, у ній для тебе

Думок і висловів квітник.

У ній поета віршів море,

Кохання, радість, смуток, біль...

А ще незвідані простори

Письменник відкриває в ній.

Тож дурно книгу не змарнуй –

Бібліотеці подаруй!”

“…Чим більше я віддаю, 

тим більше отримую…”

Багато учнів відгукнулися на цей

заклик і охоче подарували бібліотеці

свої улюблені книжки.



БІБЛІОТЕЧНІ УРОКИ

“ЯК ВИХОВАТИ ТВОРЧОГО ЧИТАЧА





БЕСІДИ

“ДІТИ, КНИГА, БІБЛІОТЕКА”





ЧИТАЦЬКИЙ МАРАФОН

“ЧИТАЄМО БЕЗ ЗУПИНКИ”



ЗНАЧНУ РОЛЬ У ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРИ ВІДІГРАЮТЬ

МАСОВІ ЗАХОДИ, ЯКІ ПРОВОДИТЬ БІБЛІОТЕКА. 













БРЕЙН-РИНГ



КНИЖКОВИЙ ФОРУМ



ВИСТАВКА “КНИЖКОВА АЛЕЯ”



БІБЛІОПОДОРОЖ

“МАНДРІВКА КНИЖКОВИМ МІСТОМ”



ГОДИНА “ВІЛЬНОГО ЧИТАННЯ”



“Я БУДУ ЧИТАТИ, ЩОБ БАГАТО ЗНАТИ”



ДЕНЬ БІБЛІОТВОРЧОСТІ

“ЧИТАЄМО,МАЛЮЄМО,ГРАЄМО!”



БУККРОСИНГ

“ПЕРЕДАЙ КНИГУ ДРУГОВІ”



КОНКУРС ЧИТЦІВ

“СУПЕРЧИТАЧ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ”



СМАЙЛ-ОПИТУВАННЯ

“ЯКОЇ БІБЛІОТЕКИ ПОТРЕБУЮТЬ ЧИТАЧІ”



БІНАРНИЙ УРОК 

“ПІСНІ ЛІТЕРАТУРНОГО ПОХОДЖЕННЯ”



ЗУСТРІЧ З ПИСЬМЕННИКОМ ОЛЕКСАНДРОМ 

ЗІМБОЮ



УЧАСТЬ У РАЙОННИХ СЕМІНАРАХ ТА 

КОНФЕРЕНЦІЯХ







СПІВПРАЦЯ З ПРИРОДООХОРОННИМИ 

ОРГАНІЗАЦІЯМИ



Те, що актуально…

Особиста рефлексія

Не зупинятись на досягнутому, адже попереду - пошук змістовних

інновацій, що доповнюють традиційні й утворюють нові форми роботи. 

Глибоко переконана, що запровадження інноваційних форм 

популяризації літератури надасть можливість всебічного і

нетрадиційного розкриття книжкових багатств, дозволить користувачам

моєї бібліотеки виявити і поповнити свої пізнання в різних галузях

знань і розкрити їхній творчий потенціал…



ЛАСКАВО ПРОСИМО ЗАВІТАТИ ДО НАС!

Без книги я не проживу,

Вже як без вирію лелека...

Я і крізь вічність оживу

В отім святім – бібліотека.

Бібліотека... Тиша.. Століття...

Тут книги розумні спокійно живуть

У тихій величній світлиці.


