
 

Комунального закладу освіти  
“Спеціалізована школа№134 гуманістичного навчання та 

виховання” Дніпровської міської ради 
2016-2017 н.р. 
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Кредо: 
“Працювати - значить  

творити, а творчість-єдина,  

глибока і реальна радість,  

яку можна відчути в житті” 

Освіта: 
Вища, Харківський 

державний інститут  

культури,1981р. 

Спеціальність: 

бібліотекар-бібліограф 

Стаж роботи: 

Бібліотечний стаж – 

43 роки 

Категорія: 

Бібліотекар вищої 

кваліфікаційної категорії 







Результативність роботи бібліотекаря 

Участь  у ІІ Всеукраїнському фестивалі педагогічної  

майстерності   «Гуманізація освітнього простору: з Україною 

в серці» в номінації «Україна на карті світу»,  

робота на тему: «Визволення… Пам’ять поколінь» (2016 рік) 







Основні напрями роботи шкільної бібліотеки: 

Забезпечення учнів та вчителів підручниками із 
загальноосвітніх дисциплін; 

Задоволення потреб читачів у художній, науково-
пізнавальній та методичній літературі; 

Вивчення та формування читацьких інтересів учнів ; 

Виховання в учнів основ інформаційно-
бібліографічної культури; 

Організація проведення заходів щодо популяризації 
книги; 

Організація книжкових фондів, каталогів, робота з 
фондом підручників. 



СТРУКТУРА РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ 

Бібліотечний 

актив 

Інформаційна 

робота 

Книжкові виставки 

Рекомендовані 

списки літератури,  

картотеки 

Забезпечення 

підручниками 

Бібліотечні 

уроки 

Анкетування,  

вивчення 

читацьких 

інтересів 

Бібліотечні 

бюлетні  

“Поради читачам” 

Підвищення 

кваліфікації 

Районне 

методичне 

об’єднання 

бібліотекарів 



Заходи масової роботи бібліотеки: 
•Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек; 

•Національно-патріотичне виховання учнівської    молоді; 

•До літературних дат письменників-ювілярів; 

•Всеукраїнський Тиждень дитячого читання 



Всеукраінський місячник шкільних бібліотек 

“Книга і читання – важливий чинник 

у вихованні духовних цінностей учнів” 



Національно – патріотичне виховання 

учнівської молоді 



До літературних дат  

письменників-ювілярів 



Всеукраїнський Тиждень дитячого читання 



Бібліотечні уроки,  

як форма популяризації літератури 

“Подорож до країни Словникової 

“ у 4кл. 

“Структура книги” у 3 кл. 



“Читач у бібліотеці” у 2 кл. 

“Читацька компетентність учнів” у 6 кл. 



Книжкова виставка – основна форма 

популяризації книги та змістовного розкриття  

книжкового фонду 



АНКЕТУВАННЯ  

ВИЯВЛЕННЯ ЧИТАЦЬКИХ  ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ 

– ЗІ ШКІЛЬНОЮ ПРОГРАМОЮ 

– ІНША ЛІТЕРАТУРА 

– НАУКОВО-ПІЗНАВАЛЬНА 

– ПРИГОДИ 

– ФАНТАСТИКА 

– ПРО ОДНОЛІТКІВ 



Бондар Ілля – учень 7-Б класу, переможець  

ІІ етапу (районного) Всеукраїнського конкурсу  

«Найкращий читач 2014 року» 

Шевцов Андрій – учень 6-А класу, учасник   

ІІ етапу (районного) Всеукраїнського конкурсу  

«Найкращий читач 2014 року» 

Переможці конкурсу  

«Найкращий читач року» 



Книжкова лікарня працює 

Переможці конкурсу “Кращий книжковий лікар” 



Робота з підручниками 

БІБЛІОТЕКА 

Отримання 

 штампування; 

запис у сумарну книгу   

   обліку; 

влиття у картотеку 

Видача 

розподіл по класах; 

видача і рух протягом  

    року; 

запис у книгу видачі  

    підручників; 

рейди перевірки  

   стану збереження 

Робота з 

документами 

перевірка фонду; 

робота з 

   картотекою; 

списання 

     підручників; 

здача макулатури; 

звіти 

Комплектування 

аналіз забезпеченості 

    учнів підручниками; 

замовлення на  

     підручників 



Діаграма  

Забезпеченість учнів підручниками у 2016-2017 н.р



Бібліотека – моя творча лабораторія 



Фрагменти відкритих уроків 

“Романтика подорожей і пригод”  

у 6-В кл. 

“Поетична світлиця Лесі Українки”  

у 5-І кл. 

“Із скарбниці казкарів світу”  

у 4-Б кл. 

“Мандрівка Тарасовими шляхами”  

у 2-А кл. 


