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«Як музикант не може жити без того, щоб брати до рук свого 

улюбленого інструмента, так мисляча людина не може жити без 

перечитування улюблених книжок.» 

(В.О.Сухомлинський) 

 

Вступ 

     Шкільна бібліотека є невід’ємною структурною складовою навчального 

закладу, безпосереднім учасником навчально-виховного процесу. 

     Бібліотека  сьогодні не лише зберігає гарні, закладені роками традиції, 

але й активно впроваджує інновації. Шкільна бібліотека повинна 

поширювати творчі ідеї, швидко реагувати на актуальні події в країні, 

проблеми в суспільстві. 

   Якщо ми будемо популяризувати, пропагувати, рекламувати книгу та 

читання, то у шкільній бібліотеці завжди будуть читачі, а бібліотека буде 

популярним місцем у школі. 

     У наш час майже у всіх є доступ до Інтернету, але він ніколи не замінить 

книгу. Бібліотеки потрібні, тому що в них зберігаються книги, які навчають 

нас жити, розширюють кругозір,  впливають на емоційний стан людини. 

Книга – не лише джерело знань, а й основа духовності, якої так не вистачає 

тепер. 

   У давнину бібліотеку називали «домом життя», «аптекою для душі». І це 

насправді так. У бібліотеках світу зібрана вся історія людства! Всі багатства 

бібліотеки «відкриті» на книжкових поличках і виставках. Вона є 

порадником, який допоможе вам знайти найцікавіші книги для збагачення 

інтелекту.  

   У нас час, коли книгу майже замінили сучасні «гаджети», бібліотекарю 

дуже складно задовольнити потреби читачів. А ще складніше задовольнити 

потреби читача-дитини.  І тому саме шкільні бібліотеки виконують 
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інформаційну, довідкову та освітню функції. Дитина через книгу пізнає світ, 

реалізує свої творчі та інтелектуальні потреби. Саме сучасний шкільний 

бібліотекар повинен підтримувати дружелюбну атмосферу, завжди бути у 

курсі всіх новинок та вміти все нове і корисне донести до читача. Зусилля 

бібліотекаря спрямовані на те, щоб маленький читач  відвідував бібліотеку не 

тільки для обміну книжок, а як місце знань і пізнання нового, а читання  

стало б для нього творчим процесом. Адже шкільний бібліотекар ˗ це ще і 

педагог, і психолог, і просто друг для школяра.  

 

1.Форми та засоби розвитку читацьких інтересів у дітей 

Поколінню XXI століття судилося жити в інформаційно насиченому 

світі, який постійно зазнає динамічних змін, тому сучасній дитині необхідно 

мати крім розумових знань ще й достатній рівень життєвої компетентності, 

щоб не лише адаптуватися у цьому світі, а й повноцінно самореалізуватися у 

ньому. Для цього необхідні не лише глибокі професійні та загальні знання, 

але й широкий світогляд, розвинутий інтелект, комунікативні здібності. 

Варто згадати мудрі настанови класика педагогіки О.Сухомлинського, 

який пов’язував рівень компетентності дитини із рівнем його начитаності: 

«Читання – це віконце, через яке діти бачать і пізнають світ і самих себе. 

Воно відкривається перед дитиною лише тоді, коли поряд з читанням, 

одночасно з ним і навіть раніше, ніж вперше розкрита книжка, починається 

копітка робота над словом, яка повинна охоплювати всі сфери активної 

діяльності, духовного життя дітей – працю, гру, спілкування з природою, 

музику, творчість» [1:с.54]. Підтримка читання – це стратегічно важливий 

елемент культури, інструмент підвищення інтелектуального потенціалу нації. 

Здавалося, потреба суспільства у високоосвічених людях мала б 

сприяти зростанню читацької культури та підвищенню рівня читацького 

інтересу, однак, на превеликий жаль, спостерігається протилежне: увесь світ 

опинився у кризі читання. Причин для цього можна назвати безліч: кризовий 

стан книговидання, фінансова неспроможність, брак часу через 
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перенавантаженість (у тому числі – і шкільних програм), високий темпоритм 

життя, зниження морально-культурного рівня, матеріалістичні родинні 

традиції тощо, однак найбільшою з-поміж них є інформатизація, 

комп’ютеризація усіх життєвих сфер. Широке розповсюдження 

аудіовізуальних засобів масової комунікації призвело до того, що у структурі 

дозвілля українці віддають перевагу телебаченню, комп’ютеру, радіо над 

читанням. Сформувалася стійка екранна культура, і сучасна людина просто 

невіддільна від телевізора, сприймає його як відпочинок, дозвілля, 

можливість зняти стрес. Натомість книга у підсвідомості нашого сучасника 

асоціюється із напруженням волі, емоцій, тобто з роботою. Сучасний учень 

вважає читання заняттям непрестижним, нудним і зайвим, віддаючи перевагу 

екранним засобам здобуття інформації. 

         Читацька культура – це складова частина загальної культури 

особистості, комплекс знань, умінь і почуттів читача, що передбачає 

свідомий вибір тематики читання, його системність з метою повноцінного і 

глибокого сприйняття та засвоєння літературного тексту.  

Загальна начитаність (літературна ерудиція, знання текстів прочитаних 

творів), фактичні знання з літератури (знання з теорії та історії літератури, 

літературної критики, оволодіння логікою аналізу творів) складають 

освітньо-змістовий аспект читацької культури [2:с.31]. 

Розвиток новітніх технологій потребує набагато кращого вміння 

читати, ніж раніше. Це пов’язано з тим, що в останні десятиріччя стрімко 

зростає обсяг інформації, яку необхідно засвоїти для успішної подальшої 

життєдіяльності. А це, в свою чергу, потребує збільшення темпу читання, 

швидкості розуміння і прийняття рішення. Тож читання стає основою освіти і 

самоосвіти, неперервною навичкою освіти людини протягом усього життя. 

Читацькі уміння і навички (культура читання) виховуються протягом 

усього життя особистості. Але фундаментом організації та розвитку 

читацької діяльності людини разом із родинним вихованням мають стати 

шкільні уроки читання в початковій школі та літератури у середній та 
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старшій. Уміння читати і розуміти прочитане мають загально-навчальний 

характер, а їх сформованість в учнів сприяє ефективній навчальній діяльності 

з усіх предметів.[3:с.12-15,21] 

Недостатній розвиток читацьких умінь може призвести до серйозних 

труднощів у навчанні й стати причиною невстигання учнів. А належний 

рівень сформованості читацьких умінь – запорука життєвого успіху. 

Сформовані читацькі уміння означають: здатність учнів розуміти 

прочитаний текст, розмірковувати над його змістом, аналізувати та критично 

оцінювати отриману інформацію, узагальнювати інформацію, розміщену в 

різних частинах тексту; співвідносити текст із особистим життєвим досвідом, 

висловлювати власну думку, ставлення до прочитаного; формулювати 

гіпотези, висновки і, головне, – використовувати прочитане в різних 

навчальних та позашкільних ситуаціях. 

Головне завдання шкільного бібліотекаря ˗ привити любов до читання з 

перших днів навчання в школі. «Підвищення культури читання та 

поглиблення вміння користуватися бібліотекою» ˗ методична тема 

(проблема) над якою я працюю. Моя мета – підвищити читацьку та 

інформаційну компетенцію учнів.  

Завдання: 

 допомога учню оволодіти програмовими знаннями та закріпити 

їх; 

 виховання бажання самостійно розширювати обсяг знань; 

 навчання та розвиток умінь користуватися різноманітними 

джерелами інформації; 

 формування вміння користуватися бібліотекою, її послугами, 

книжкою, довідковим апаратом. 

Основними напрямками роботи шкільної бібліотеки Лісностінківської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів є: 

 формування інформаційно-бібліографічної культури учнів шляхом 

проведення бібліотечно-бібліографічних занять; 



9 

 

 вивчення, формування та задоволення читацьких потреб у книгах та 

інформації; 

 пропаганда літератури шляхом проведення масових заходів спільно з 

педагогічним колективом; 

 робота з батьками; 

 організація книжкових фондів, каталогів; 

 робота з фондом підручників; 

 підвищення кваліфікації бібліотекаря. 

 

2.Методи традиційних та інноваційних форм роботи бібліотеки із 

залучення дітей до читання та користування бібліотекою 

    Поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи, бібліотекарі постійно 

працюють над тим, щоб заохотити учнів до читання, зацікавити книгою, 

стимулювати вчителів і учнів до використання наявних у бібліотеці 

інформаційних ресурсів. 

У бібліотеці постійно урізноманітнюються форми роботи з читачами, 

практикуються виставки рекомендованої літератури, огляди періодики. 

    Усі зусилля бібліотекарів спрямовані на формування особистості учня 

з високим рівнем інформаційної культури, розвиток умінь і навичок, 

ефективного пошуку та використання інформації різноманітного 

характеру, сприяння розвитку у читачів природних позитивних нахилів, 

здібностей, творчого мислення, формування громадянської позиції 

[4:с.60-62]. 

Основне завдання шкільної бібліотеки і бібліотекаря зокрема – навчити 

дитину любити книгу, учнів-читачів користуватися бібліотекою, її 

фондами, довідково-бібліографічним апаратом. 

 Плануючи роботу бібліотеки на навчальний рік, я намагаюся не 

виходити за межі робочого плану, який має відповідати плану роботи 

школи.  При роботі я намагаюся використовувати різні методи і форми 

по залученню дітей до читання і користування бібліотекою. У першу 
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чергу, зовнішній вигляд бібліотеки повинен надихати читача завітати в 

«царство книг» і взяти книгу у свої руки. Треба намагатися створити 

позитивну атмосферу у стінах бібліотеки.  
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   Я розставила книги за віковою категорією. Окремо оформила шафу 

для дітей молодшого віку «Дорогами казки».  

 

 

Для дітей середнього віку «Пригодницькі книги». 

 

 

   Окремо оформлена шафа з книгами на патріотичну тему «Ніхто не забутий, 

ніщо не забуто…», на якій розташовані книги про події Другої світової війни, 

Афганської війни і просто книги про мужніх патріотів всіх часів. 

 



12 

 

 

 

   При залученні дітей до читання я використовую  як традиційні, так і 

інноваційні форми роботи. Захопити дитину читанням – завдання непросте. 

Тому я намагаюся проводити такі заходи, які будуть не тільки корисними, а й 

цікавими. Традиційно для учнів 1-го класу щорічно у вересні проводжу 

екскурсії до бібліотеки (додаток № 1). Щоб зацікавити дітей, розповідаю 

тільки про основні правила користування бібліотекою, а потім даю 

можливість дітям подивитися, доторкнутися до книги, яка їм «впала в око». 

Самим «побродити»  «царством книг». А потім обов’язковим є читання 

цікавої казки з демонстрацією ілюстрацій. 
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   Традиційна форма роботи – це книжкова виставка. Вона відіграє не 

останню роль у наочній оперативній формі роботи.  У нашій бібліотеці 

відбуваються як постійно діючі, так і тематичні виставки. Це дає можливість 

школяру звернути увагу на ту чи ту книгу, а також поповнити свій читацький  

список прочитаних книг. Щоб привернути увагу, намагаюся оформити 

виставку в нетрадиційній формі. 
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      Тематика книжкових  виставок різноманітна: «Зустріч з новими 

книгами», «Не бійся заглядати у словник», «Здоров’я дитини – здоров’я 

нації», «Кобзареві струни», «Візьми в бібліотеці цілий світ», «Мови рідної 

краса», «Мій рідний край», «Твій підручник – твоє лице», «Народознавча 

світлиця», «Світ мистецтва» тощо. 

      Проводжу бібліотечні уроки обов’язково 1-2 рази на місяць (додаток 2).  

Поряд з традиційними бібліотечними уроками проводжу інтерактивні уроки, 

під час яких використовую відео-уроки, презентації (додаток 3, на диску). 

Тематика уроків:  

 «Гігієна читання». 
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 «Правила користування бібліотекою». 

 «Довідкова література». 

 «Звідки прийшла книга». 

 «Структура книги». 

 «Твій друг підручник». 

 «Каталоги і картотеки»  тощо. 

 

 

 

      Застосовую індивідуальний підхід до роботи з учнями: коли дитина 

приходить до бібліотеки, намагаюся якомога більше задовольнити її читацькі 

потреби. Обов’язково запитую: «Про щоб ти хотів читати?». Допомагаю при 

виборі літератури в підготовці до уроків. Дуже часто використовую 
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енциклопедичні та довідкові видання, тому що Інтернет не завжди 

задовольняє читацькі потреби. 

 

     Традиційними стали загальношкільні лінійки до Всеукраїнського дня 

бібліотек, який відзначається 30 вересня. Разом з бібліотечним активом  

готуємо виступ хвилин на 5-7. На допомогу приходить Інтернет, але тему 

виступу намагаємося щорічно не повторювати (додаток 4). Такими 

виступами я прививаю любов до книги і нагадую, що в школі є таке місце, як 

«БІБЛІОТЕКА», де завжди школяр зможе знайти для себе багато цікавого.
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   Щорічно навесні до дня народження Г. Х. Андерсена в школі проходить 

Тиждень книги.  Я креативно підходжу до розробки  програми тижня, щоб 

було цікаво і захопливо. Розпочинаємо із загальношкільної лінійки (додаток 

5).  
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    Традиційно відбувається театралізоване свято для першокласників 

«Посвята в читачі» (додаток 6).  Головні герої ˗ Королева Книга і Буквар. Ще 

до нас заходять в гості Баба Яга, Незнайко, листоноша Пєчкін та інші казкові 

герої. Під час свята проводжу конкурси і вікторини. А під кінець свята 

першокласники дають «Обіцянку справжнього читача» і отримують 

«Посвідчення читача». 
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Проводжу різноманітні конкурси:  «Найкраща закладка», фотоконкурс 

«Краще фото з книгою», конкурс малюнків «Улюблений казковий герой», 

«Книга в моєму житті». 
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    І найголовніше, чого чекають учні ˗ це визначення «Найкращого читача 

року». У кінці Тижня книги на загальношкільній лінійці нагороджуємо 

переможців. Такі заходи дають можливість учням поповнити свій багаж 

знань, дізнатися щось нове про бібліотеку і книгу, а бібліотекар має 

можливість популяризувати та прорекламувати послуги бібліотеки. 

 

 

Також  використовую такі інноваційні форми роботи, як «Прем’єра книжки», 

«Літературна подорож», «Бібліоподорож» тощо. 
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     У бібліотеці постійно діють куточки: «Куточок читача», «Для Вас батьки» 

та «Календар дат та подій». У них розміщено таку інформацію: «Правила 

користування бібліотекою», «Гігієна читання», «Екран бережливості 

підручників», «Безпечний Інтернет», «Як привити любов до читання» тощо. 

 

 

 

      На жаль, фонд художньої літератури поповнюється дуже скудно. Головна 

причина – відсутність фінансування. Тож кожен рік у нашій школі проходить 

акція «Подаруй книгу бібліотеці», під час якої учні дарують художню 

літературу, за що ми їм дуже вдячні. У 2015 році в рамках акції «Харківські 

книговидавці та книготорговці – сільським бібліотекам» у шкільну бібліотеку 

було передано 53 єкземпляри художньої та довідкової літератури. У цьому 

році була проведена повна  інвентаризація бібліотечного фонду. На виручені 

кошти за макулатуру були придбані книги, які допоможуть  школярам у 

підготовці до уроків. Тож, ми намагаємося різними шляхами поповнювати 

нашу шкільну бібліотеку і заохочувати  до подібних акцій учнів, батьків і 

педагогічний колектив. 

     Щоб бібліотека була популярною кімнатою у школі, треба весь час її 

рекламувати і зацікавлювати новими послугами. Тому я в цьому році 
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започаткувала таку послугу як «Буккросинг». У бібліотеці  оформлена 

полиця «Велике читання», на якій розмістилися книги пригодницького жанру 

та про кохання.  Із п’яти книг на полиці залишилась одна, чотири 

передаються із рук у руки серед учнів. Це дає змогу зацікавити дитину 

прочитати книгу і поділитися з товаришем. 

 

     Для того, щоб вивчити читацькі інтереси, визначити всі плюси та мінуси 

бібліотечних послуг проводжу анкетування раз на рік. Це дає мені змогу 

визначити ставлення школярів до книги, безпосередньо до мене, як до 

кваліфікованного спеціаліста, та виявити ступінь інтересу до читання. 

Запитання розробляю для учнів за віковою категорією (додаток № 7).   

    Усі бібліотечні події висвітлюються на шкільному сайті на окремій 

сторінці, яку веду особисто(http://school0506.klasna.com/uk/site/library.html).  

На даний момент я займаюся розробкою свого блогу, який буде присвячений 

моїй роботі. 

 

3. Спільна робота бібліотекаря і вчителя із залучення дітей до читання. 

   Бібліотека і школа ˗ єдиний механізм, діяльність якого спрямована на 

виховання підростаючого покоління. Реалізація цього завдання можлива 

тільки за умови тісної співпраці бібліотеки з педагогічним колективом. 

Спільні зусилля бібліотекарів з учителями-предметниками є одним із 

http://school0506.klasna.com/uk/site/library.html
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необхідних чинників гармонійного, швидкого та якісного надання необхідної 

інформації учням. Співпраця педагогів і бібліотекаря має добрі результати 

для творчої роботи з учнями, допомагає розвитку особистості, дає 

можливість дітям не розминутись із розумною книгою, виховати гідних 

громадян України [7]. 

   Шкільна бібліотека ˗ це найважливіше і найперше джерело інформації для 

вчителів, тому співпраця шкільної бібліотеки і педагогічного колективу є 

запорукою своєчасного і ефективного впровадження нових освітніх 

технологій і методів у навчально-виховний процес із метою його 

удосконалення.  Спільні зусилля педагога і бібліотекаря мають добрі 

наслідки для творчої роботи з дітьми, допомагають гармонійному розвитку 

особистості. Тільки в співпраці з педагогічним колективом – майбутнє 

бібліотеки як центру пізнавальної та науково-педагогічної інформації [7]. 

  Моя співпраця з учителями нашої школи насамперед полягає в тому, щоб 

вчасно інформувати про нові надходження (особливо підручників), допомога 

у підготовці до свят, виховних годин, уроків української та зарубіжної 

літератури. Я навчаюся на 5 курсі факультету «Початкового навчання» в 

Харківському національному педагогічному університеті імені  

Г. С. Сковороди. У нашій школі викладаю уроки зарубіжної літератури в 5-9 

класах. Тому особисто знаю, як допомагають мої знання, як бібліотекаря, у 

підготовці до уроків. І хочу сказати ˗ мої учні  всі твори за навчальною 

програмою читають повністю, а не скорочено. 

   З учителем української мови та літератури щорічно  до дня української 

писемності та мови проводимо конкурс читців. Одне з найголовніших 

завдань, що стоїть перед учителем початкового класу – навчити дитину 

читати, викликати в маленькому учневі зацікавленість до читання. Читання ˗ 

це джерело знань. Лише співпраця вчителя початкової школи і бібліотекаря 

може дати позитивний результат у формуванні системи роботи з дитячою 

книгою. У роботі переважають традиційні засоби, вивірені спільною і 
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плідною діяльністю. З учителями початкової школи проводимо години 

читання, екскурсії до бібліотеки, конкурси на швидкість читання. 

   Співпраця бібліотекаря і вчителя-предметника дає певні позитивні 

результати під час підготовки до написання науково-дослідницьких робіт, 

повідомлень. Учитель упевнений, що школяр зможе виконати це завдання, бо 

в бібліотеці є потрібна література. 

    

 

4. Імідж сучасного шкільного бібліотекаря як запорука ефективності 

роботи. 

Імідж людини – особистісна характеристика. Сучасний бібліотекар – це 

ділова людина, яка володіє знаннями, вміннями, навичками, що дають змогу 

швидко, чітко і професійно виконувати завдання, забезпечувати повноту та 

комфортність обслуговування, реалізацію спектра різноманітних послуг. 

Бібліотекар зобов’язаний впроваджувати різні інноваційні підходи та має 

допомагати людям орієнтуватись у розмаїтті інформації, а також розповідати 

про нові технології, що з’являються, та про те, як ними користуватись.  
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Професія бібліотекаря вимагає безперервного навчання протягом 

усього життя. Постійне підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців 

сьогодні є невід'ємною частиною професійної діяльності, що визначає її 

якість. Відомий книгознавець М. Рубакін зазначав: «Ніколи не припиняйте 

вашої самоосвітньої роботи і не забувайте, що, скільки б ви не знали, знанню 

і освіті немає ні кордонів, ні меж» [5 : 16].  

Який він сучасний бібліотекар? Саме сучасний шкільний бібліотекар, 

на мою думку, повинен вміти робити ВСЕ: бути знавцем інформаційних 

технологій, педагогіки і психології, бути «літератором», «бухгалтером», 

«маркетологом» і ще багато ким. Адже сьогодні БІБЛІОТЕКАР – це сучасна, 

стильна і енергійна жінка (саме жінка, тому що чоловіка-бібліотекаря 

зустріти в нашій сфері – це рідкість). Наша професія вимагає від нас бути 

креативним, комунікабельним, ерудованим, розумним і винахідливим 

фахівцем. Тому, дійсно, треба весь час підвищувати свої знання завдяки 

навчанню. 

Треба вміти себе представити на будь-якому заході. Для цього треба 

знати інформаційні технології, щоб вміти створювати презентацію-

портфоліо. Я цього року атестувалася на ІІ категорію і для виступу перед 

атестаційною комісією підготувала портфоліо, завдяки якому змогла 

коротко, змістовно та креативно представити себе і свій досвід (додаток 8, на 

диску). 

Я з дитинства мріяла стати бібліотекарем. З книгою не розлучаюся все 

життя. Своїм донькам я теж привила любов до читання. А працюючи в 

школі, намагаюся вкласти душу в кожний захід, який проводжу для учнів, 

тим самим прививаю любов до читання. 

Намагаюся не відставати від сучасного світу. За сумісництвом я 

працюю педагогом-організатором  та вчителем зарубіжної літератури 

 (5-9 класи). Для мене це можливість пізнавати нове, займатися самоосвітою і  

самореалізовуватися. Своїм досвідом охоче ділюся зі своїми колегами (з 2014 

року керівник методичного об’єднання шкільних бібліотекарів). 
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Беру участь у різноманітних конкурсах. Уже маю дві публікації в 

районній газеті: «Книга – найкращий друг і порадник» та «Бібліотека – 

духовна скарбниця людства». 
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Отже, сучасний бібліотекар повинен розвивати в собі такі риси, як: 

професіоналізм, компетентність, організаторські здібності, повинен володіти 

знаннями, вміннями, навичками, які забезпечать комфорт у процесі 

обслуговування читача. 
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Висновки 

         Підсумовуючи, хочу процитувати українського педагога  

В. Сухомлинського, який зазначав, що «Людина, для якої книжка вже в 

дитинстві стала такою необхідною, як скрипка для музиканта, як пензель для 

художника, ніколи не відчує себе обділеною, збідненою, спустошеною». 

      Результативність моєї роботи залежить від моєї обізнаності, креативності, 

компетентності і любові до своєї роботи. 

Неважливо скільки років  пропрацював бібліотекар, який має досвід за 

плечима, треба ніколи не зупинятися на досягнутому і йти в ногу з часом. І, 

головне, любити дітей і свою професію. 
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Анкета учасника 

Дубінкіна Марина Іванівна 
 (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

І. Загальні відомості про учасника: 

1.1. Посада  ˗бібліотекар  

1.2. Місце роботи ˗Лісностінківської ЗОШ І-ІІІ ст. Куп’янської районної ради 

Харківської області  

1.3. Освіта˗ повна вища, Харківська державна академія культури 

1.4. Спеціальність за освітою ˗ «Бібліотекознавство і бібліографія», 

кваліфікація бібліотекар-бібліограф 

1.5. Контактний телефон ˗ +380502068946 

1.6. Електронна пошта ˗ marina-dybinkina@mail.ru 

1.7. Web-сторінка школи/бібліотеки: 

http://school0506.klasna.com/uk/site/library.html 

ІІ. Відомості про трудову діяльність:  

2.1. Стаж роботи на займаній посаді ˗ 3,5 роки 

2.2. Бібліотечний стаж˗ 3,5 роки 

2.3. Кваліфікаційна категорія ˗ спеціаліст ІІ категорії 

2.4. Нагороди, відзнаки (за наявності) ˗ Грамоти  відділу освіти 

Куп’янської районної державної адміністрації 2015 р., 2016 р.; Грамоти 

Лісностінківської ЗОШ І-ІІІ ст. Куп’янської районної державної 

адміністрації  2014 р., 2015 р., 2016 р. 

ІІІ. Методичні розробки (за наявності) ____˗__________________________ 

ІV. Проблема, над якою працює учасник (за наявності) ˗ «Підвищення 

культури читання та поглиблення вміння користуватися бібліотекою» 

V. Перелік публікацій (за наявності) ˗ публікації у районній газеті «Вісник 

Куп’янщини»: «Книга – найкращий друг і порадник» та «Бібліотека – 

духовна скарбниця людства». 

VІ. Участь у семінарах, конференціях тощо ˗ керівник районного 

методичного об’єднання шкільних бібліотекарів. 

 

 

 

 

 
 

 

http://school0506.klasna.com/uk/site/library.html
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Паспорт 

бібліотеки Лісностінківської ЗОШ І-ІІІ ст., Куп’янської районної державної адміністрації 

(повне найменування навчального закладу) 

Фесенко Лариса Володимирівна 

 (прізвище, ім'я, по батькові керівника навчального закладу) 

І.  Загальні відомості  

1.1. Завідувач бібліотеки Дубінкіна Марина Іванівна 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

1.2. Місце знаходження бібліотеки Лісностінківська ЗОШ І-ІІІ ст. 

1.3. Контактний телефон (05742)32-7-48 

1.4. Електронна пошта бібліотеки lisnostinkivska@ukr.net 

1.5. Web-сторінка бібліотеки http://school0506.klasna.com/uk/site/library.html 

ІІ. Матеріально-технічні умови діяльності бібліотеки: 

2.1. Загальна площа бібліотеки  54,5 м
2 

2.2. Абонемент  так 

2.3. Читальний зал разом з абонементом 

2.4. Наявність книгосховища для навчального фонду так 

. Оргтехніка так 

2.6. Вихід в Інтернет ____________________________________________________ 

ІII. Основні показники діяльності бібліотеки: 

3.1. Основний бібліотечний фонд (без урахування підручників) _2349 

3.1.1. Книги та брошури 2267 

3.1.2. Періодичні видання (всього) 82 

3.1.3. Для учнів 74 

3.1.4. Для вчителів _________________________________________________ 

3.1.5. Для бібліотечних працівників 8 

3.2. Фонд підручників 1407 

3.2.1. Для учнів 1-4-х класів 391 

3.2.2. Для учнів 5-9-х класів 833 

3.2.3. Для учнів 10-11-х класів 183 

IV. Робота з користувачами: 

4.1. Загальна кількість користувачів (станом на _01.12.2016___)  103 

4.1.1. Учні 80 

4.1.2. Вчителі 17 

4.1.3. Батьки 3 

4.1.4. Представники місцевих громад, інші 3 

4.2. Загальна кількість відвідувань 465(за 2015/2016 н.р.) 

4.3. Кількість книговидач 1556 (за 2015/2016 н.р.) 

V. Інформаційна робота: 

5.1. Заходи з формування інформаційної, бібліотечно-бібліографічної, читацької культури 

учнів - бібліотечні уроки, інформаційні дні, відео-уроки тощо. 

5.2. Інші заходи літературні вікторини, бібліоподорожі, відео-презентації тощо. 

5.3. Виставкова діяльність  18 постійно діючих виставок, тематичні виставки. 

 

______________________ 

Керівник установи/навчального закладу     (підпис) 

 

http://school0506.klasna.com/uk/site/library.html
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Додаток 1. 

Бібліотечний урок "Знайомство з бібліотекою" 

1 клас 

 Мета. Ознайомити учнів 1 класу з правилами користування бібліотекою, її 

роботою, записати юних читачів до бібліотеки. 

Обладнання. Книжкова виставка, куточок читача, «Правила користування 

бібліотекою». 

Бібліотекар. Добрий день, діти! Ви завітали в чарівну кімнату нашої школи 

«Царство книг»!Ми зустрілися з вами, щоб ознайомитися з нашою шкільною 

бібліотекою — першою бібліотекою у вашому житті. Та допомагати  мені 

знайомити вас з бібліотекою буде моя помічниця – найбільша книголюбка 

нашої школи. Саме вона перемогла у змаганні «Кращий читач року» у 

минулому навчальному році.. 

Книголюбка. Ця кімната — книжкове містечко. Живуть у ньому книжки. 

Кожна книжечка має свій дім, а будинок — адресу. Вона написана на 

розподільнику. Ця адреса свідчить про те, що назва книжки починається на 

цю букву, або з такої літери розпочинається прізвище письменника. 

Наприклад, літера Н. Тут мешкають  книжки,  написані 

такими письменниками,  як І. Нечуй-Левицький, М. Носов , В.Нестайко та 

інші. 

А зараз познайомтеся з найголовнішою книгою — Підручником та 

книжковою виставкою «Підручник – твоє лице», «Підручник скаржиться-

підручник дякує». 
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Книголюбка. Все ми в книзі знайдемо. 

Кращої не знаємо, 

Доброї і вірної подруги малят! 

Книгу зрозумілую, 

Чесну, добру, сміливу 

І дівчатка, й хлопчики — 

Хочуть всі читати. 

Скільки книг на землі! 

Є великі й малі. 

Є легкі і важкі. 

На полицях, у столі — 

Наші друзі книжечки. 

   Бібліотекар.Подивіться уважно за якими підручниками навчалися ваші 

попередні першокласники. А знаєте чому ці книги і досі такі гарні?  Бо 

теперішні другокласники їх берегли. Тож , якщо і ви будете ставитися до всіх 

жителів бібліотеки дбайливо, їх зможуть прочитати і  майбутні  

першокласники. 

Книголюбка. Продовжимо нашу мандрівку книжковим містом. Зверніть 

увагу на  книжкові виставки для молодших школярів, їх декілька. Ось, 

наприклад: «Чарівний світ казок», «По стежках української казки», «Симпатії 

читачів». На книжкових виставках стоять найкращі книги. Всі книжечки 

чекають на своїх читачів. До них приходять діти, такі, як і ви, кличуть до 
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себе у гості. На тиждень, або на два. Книжечки радіють. Вони люблять 

мандрувати з школярами, знайомитися з новими читачами. 

 Бібліотекар.Дорогі діти, ви маєте цінувати книжку — джерело знань, дуже 

бережно ставитися до неї. 

Бачите, як багато навколо вас полиць з книгами. Ставши читачем шкільної 

бібліотеки, цілий світ відкриєте для себе. А допоможе розібратися у ньому 

бібліотекар. Прошу запам’ятати правила користування бібліотекою. 

1. Вибрані книги можна тримати вдома не більше 10-ти днів. 

2. Всі книги обов'язково слід повертати до бібліотеки. 

3. У бібліотеці є книги, які не видаються для читання додому, їх можна 

прочитати у читальному залі. 

 Запитання до учнів. 

1.Діти, як називається приміщення куди ви сьогодні завітали? 

2. Хто живе у бібліотеці? 

3. Як треба поводитися з книжками? 

4. Які правила користування бібліотекою ви запам’ятали? 

 Ось і добігла до кінця наша зустріч, а на завершення хочу побажати вам бути 

активними читачами шкільної бібліотеки, берегти і любити книги та ніколи з 

ними не розлучатися. 

Домашнє завдання. Розповісти батькам про екскурсію у бібліотеку. 
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Додаток 2. 

3 клас 

«Структура книги» 

Тема: Структура книги 

Мета: познайомити учнів з книгознавчими поняттями: титульний аркуш, 

передмова, зміст, умовні графічні позначки, виноска, збірка авторська, збірка 

тематична; розвивати вміння самостійно знаходити потрібний твір за 

змістом творів. 

Обладнання: виставка книг „Книга – ключ до знань”. 

Хід уроку. 

І. Оголошення теми та мети уроку. 

ІІ. Вивчення нового матеріалу. 

Бібліотекар. Перш за все, на що звертають увагу – це обкладинка книжки. 

Вона може бути твердою або м’якою. 

 Обкладинка – це обличчя (або одяг) книги, це те, що зовні вирізняє її з-

поміж інших видань. Нерідко саме завдяки обкладинці читач вирішує – 

зацікавить його книга чи ні. 

 Коли ви відкриваєте книгу, то ви бачите перед собою аркуш паперу, що 

з’єднує її із сторінками. 

Форзац – це слово запозичене з німецької мови. У перекладі означає 

„сторінки, які йдуть перед текстом”. Форзаців – два. Часом це просто білий 

папір. А у „Читанці” на першому форзаці вміщено малюнок що розповідає 

про створення книги, а на другому, в кінці підручника, зображено бібліотеку.  

Часто на одній з перших сторінок книги вміщують звернення до читача. У 

„Читанці” ти також знайдеш його. 

Окрім титулу зустрічається таке поняття, як „Фронтиспіс”, Шмуцтитул”. 

„Фронтиспіс” – це малюнок, розташований поруч з титулом, на лівій 

сторінці. Він відображає характер усієї книги або є ілюстрацією до 
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найважливішого епізоду. Це може бути також і портрет автора або головного 

героя твору. 

Кожна окрема сторінка може містити колонцифру, колонлінійку, колонтитул, 

сигнатуру і норму.  

Колонцифри – порядкова нумерація сторінок книги. Цифри нумерації 

можуть міститися зверху або знизу сторінки, посередині або збоку. 

Колонлінійка є лінійкою того чи іншого малюнка. Вона частіше буває 

зверху сторінки. 

Колонтитули – це рядки тексту, розміщені зверху полоси з назвами; 

приміром, на парній сторінці – назвами частин книги, а на непарній – її 

розділів. 

Сигнатурою називають порядковий номер друкованого аркуша книги; 

розміщують її в нижньому внутрішньому куті першої сторінки кожного 

аркуша книги і повторюють з зірочкою на третій сторінці аркуша. 

Норма – скорочена назва книги або прізвище її автора. Її вміщують на 

першій сторінці аркуша, біля сигнатури. Сигнатура і норма потрібні для 

контролю за правильністю підбору аркушів книги в процесі її виготовлення. 

 Книги проілюстровані різними малюнками, фотографіями, якщо книга про 

те, як зробити щось своїми руками. Книгу з малюнками читати цікаво, тому, 

що легко уявити собі те, про що говорить автор. 

Завершує книгу – зміст – перелік назв розділів і творів. За допомогою змісту 

легко знайти потрібний розділ чи твір. 

Коли береш до рук книгу, обов’язково переглянь її зміст. Він дасть тобі 

загальне уявлення про видання. 

Є в книзі і вихідні дані. Це – паспорт її. Тут знайдемо ім’я та по батькові 

автора, його прізвище. Прізвище видавничих працівників, які доклали рук і 

вміння до створення книги. Це – редактор, художній редактор, коректор, 

технічний редактор.  

 Уважний читач прочитає тут, і коли книжку здано до набору в друкарню, і 

коли її почали друкувати. Є тут відомості про формат книги, тираж, ціну. 
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І дуже важливі дані: адреса поліграфічного підприємства, де книги 

виготовляли, і адреса самого видання. 

Дякую за вашу увагу. А тепер ми з вами перейдемо до практичних вправ. 

ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу. 

Розгадування зашифрованого вислову. 
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Додаток 4. 

Сценарій до Всеукраїнського Дня бібліотек. 

(загальношкільна лінійка) 
Ведучий 1: Премудросте земна, бібліотеко! 

Віват тобі, хранителько свята! 

До тебе йдуть і зблизька, і здалека, 

Щоб почерпнуть від тебе лиш добра. 

  

Ведучий 2: Вклоняюсь низько до твоїх порогів 

Моя відрадо, тут життя моє, 

До тебе, рідная, ведуть усі мої дороги, 

Я серце залишаю тут своє. 

Бібліотекар.Так! Є багато див на землі, створених природою і зроблених 

людиною. Та чи не найбільше диво з див – книга. У ній весь неосяжний 

світ. Як незгасимий смолоскип освітлює шлях людині книга. І завжди 

цей смолоскип був у руках бережливих, надійних, у ваших руках, 

дорогі бібліотекарі. Тому зовсім не випадково, у рік тисячоліття 

літописання і книгодрукування Президент України своїм указом 

проголосив 30 вересня Всеукраїнським днем бібліотек. 

  

                 Символічно, що саме в день Віри, Надії, Любові та їх матері Софії 

(мудрості) відзначається це свято. А дарують людям вічну мудрість 

книг бібліотекарі. Тож, як записано в стародавньому трактаті: 

„Воздамо дяку тому, хто допоміг нам легко пройти крізь складний 

лабіринт книг”. 

    Сьогодні ми розповімо вам про незвичайні бібліотеки, які відрізняються 

від традиційних до яких ми звикли. Тож починаємо знайомство. 

 

Peckham Library (Великобританія) 
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  Ведучий 1. Ні на що не схожа, бібліотека Пекхема має досить незвичну 

форму переверненої латинської букви "L". 

  Крім основного книжкового простору, всередині розташовуються численні 

конференц-зали, дитячі кімнати, читальні та інформаційні зали, а також 

медіа-центр. Зараз бібліотечний фонд налічує близько 317 тисяч різних книг. 

Ведучий 2.Princeton University Library (США) 

   У 2008 році перед студентами Прінстонського університету в США 

відкрилися двері нової університетської бібліотеки. Всесвітньо відомий 

архітектор Френк Гарі зробив бібліотеку фантастичною і футуристичної, 

застосувавши несподівані форми і рішення. 

   І якщо зовні, автор проекту експериментував з формою, то всередині - з 

кольором. Яскраві відтінки і несподівані кольорові рішення не залишать 

жодну читацьку голову без світлої ідеї і натхнення. Крім книгосховища, в 

будівлі знаходяться навчальні приміщення для індивідуальних і групових 

занять, а також кімната для відпочинку. 

Ведучий 1.Duisburg-Essen University Library (Німеччина) 

   Незвичайну бібліосферу включає в себе університет Дуйсбург-Ессен. У 

2009-ому році правлінням університету був затверджений проект компанії 

Greeen! Architects, яка спеціалізується на екологічних будовах. 

   І ось уже в 2011-ому році для студентів було відкрито "круглу бібліотеку", 

що містить в собі елементи еко-архітектури: енергозберігаючі технології, 

сонячні батареї, систему очищення води і інше, інше, інше. Книгосховище у 

формі усіченої кулі розташовується на відстані від інших висотних будівель і 

вентилюється за рахунок природного повітрообміну. З верхніх поверхів 

будинку відкривається чудовий вид на місто. 

Ведучий 2.Casa Kike (Коста Ріка) 

   Інтернет-знаменитість - будинок-бібліотека в Коста Ріці. Дизайн будівлі 

був розроблений для відомого письменника Кейта Ботсфорда його сином - 

архітектором з Лондона - Джанні Ботсфордом. Будинок був спроектований, 
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адже бібліотека батька-архітектора налічувала близько 17 000 книг. Будівля 

знаходиться на узбережжі Карибського моря, на курорті Каху. Головний 

павільйон "дивиться" на море. В ньому розташований кабінет господаря 

будинку,. Другий "корпус", меншого розміру, має спальню і ванну кімнату. 

Ведучий 1.Biblioteca Parque Espana (Колумбія) 

   Бібліотека зовсім не обов'язково має знаходитися в центрі. У джунглях, за 

межами міста, у вигляді покинутого місця стародавньої цивілізації - саме так 

існує бібліотека Медельїна. Розкішна будівля - одна з головних визначних 

пам'яток міста і туристична Мекка - розташована на скелі. 

Ведучий 2.Бібліотека у телефонній будці (Британія) 

   Класичні британські червоні телефонні будки масово відправляють в утиль. 

У кращому випадку розпродають за безцінь, в гіршому - знищують. 

Мешканці невеличкого села Уестбері-саб-Менді придбали одну таку будку за 

фунт і переобладнали її в бібліотеку. 

    Тепер "книжкова будка" працює цілодобово і містить в собі 

найрізноманітнішу літературу: книги для дітей, з кулінарії, художні та 

історичні романи, аудіокниги. Для тих, хто страждає безсонням і вважає за 

краще читати книги ночами, в будці передбачена спеціальна нічна лампа. 

   Є ще дуже багато дивовижних і цікавих бібліотек у світі, ми розповіли вам 

тільки про частиночку. Але всі вони виконують головну функцію: 

задовольняють читацькі потреби читача, виконують інформаційну, 

довідкову, пізнавальну функції. Тож і ви не забувайте, що в нашій школі є 

така кімната «БІБЛІОТЕКА» де вам завжди будуть раді. 

   З святом! Дякуємо за увагу. 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Додаток 5. 

Відкриття «Тижня книги»  

(загальношкільна лінійка)  

Учень 1-й. Ти, кохана книжко, учиш нас, навчаєш,  

Про усякі дивні речі нам оповідаєш!  

Тож гукнімо, діти: «Нашій книжці – слава! 

В ній наука і розвага, втіха і забава!» 

    Бібліотекар.  45 років поспіль — починаючи з 1967 р., за рішенням 

Міжнародної ради дитячої книги, в день народження видатного 

датського письменника-казкаря Ганса Крістіана Андерсена — 2 

квітня світ відзначає Міжнародний день дитячої книги . Зазвичай 

до цього дня в Україні, а також у багатьох інших країнах, 

приурочене проведенняТижня дитячого читання який проходе в 

квітні. Святкування Міжнародного дня дитячої книги є наглядним 

показником того, що книга, яка створена саме для дитини, має 

великий вплив на формування її характеру та становлення як  

людини. Дитячі книги вбирають у себе дивовижний, невичерпний,  

чарівний світ, який дитина відкриває для себе саме завдяки книжці.  

Просто треба взяти в руки Книгу і ...опинитись в цьому світі...  

     Учень 2.Як до живих джерел глибоких,  

Ми  припадаємо до книг. 

Черпаємо снагу, неспокій 

Та нездолану правду з них. 

Нас поведуть вони у мрію, 

Щоб розпізнати суть буття 

Прийдешні нам шляхи відкриють 

І стануть школою життя 

    

http://www.shevkyivlib.org.ua/bibliatechne-zhittya/vseukrainsky-tizhden-dityachogo-chitannya.html
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   Учень 1-й.Сила книги безмежна. Без неї людина сліпа. Протягом усього 

життя ми звертаємося до книги. Вона відкриває нам небачені обрії, 

допомагає зрозуміти історію народу, розкриває таємниці природи, життя. 

Книга – мудрий друг, який не вміючи говорити, розказує про незвичайні 

пригоди і подорожі, про навколишній світ, про різні чудеса. 

   У кожного з вас є книжки, які особливо подобаються. Одному до вподоби 

казки, другому – твори про війну, сміливих людей, третій полюбляє веселі 

вірші й оповідання. Але всі книжки однаково потребують уваги і бережного 

ставлення до них. 

Учень 2. Найстаріша книга в історії людства на етруській мові 

знаходиться у Болгарському національному історичному музеї в Софії. 

Раритет містить шість скріплених між собою листів з 24-каратного золота , 

на яких вибитий текст і зображені вершник, русалка, ліра і воїни. 

   Найменшою книгою у світі є «Кобзар», створена вона українським 

майстром Сядристим. У книжці 12 сторінок і на кожній по 8 віршових рядків. 

Сторінки настільки тонкі, що перегортати їх можна кінчиком загостреної 

волосини. Зшита книжка павутинкою. А обкладинка зроблена з пелюстки 

безсмертника. 

    Найбільша книга вийшла у світ у минулому столітті у 1832 році в Лондоні, 

її висота 5,7 м., а ширина 2,7 м. Розмір букв – 15 см.  

Бібліотекар. У наш складний і бурхливий час, коли стрімко зростає 

потік інформації, що його дістає дитина з усіх можливих джерел, твори 

дитячих письменників проходять випробування на подальше життя. Наталя 

Забіла — одна з найстарших українських письменниць, яка писала переважно 

для дітей. сповідувала один принцип: для дітей треба писати так само добре, 

як і для дорослих, і навіть ще краще тоді книги читатимуть. 

    Дотримуючись традицій, Всеукраїнський тиждень дитячого читання 

щорічно стартує в різних регіонах України. У ці дні в бібліотеках для дітей та 
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юнацтва, шкільних бібліотеках відбуваються різноманітні заходи, спрямовані 

на популяризацію серед дітей читання, книги і бібліотеки як скарбниці знань.  

     Я пропоную вашій увазі план проведення Тижня дитячої  книги, який 

відбудеться протягом цього тижня. Хочеться вірити, що всі ви станете 

активними його учасниками. 

 Конкурс  малюнків "Книга в моєму житті" 

 Акція «Подаруй книгу бібліотеці» 

Визначення Найкращого Читача року. 

Традиційно переможці будуть нагороджені. 

Тож бажаємо успіхів і дякуємо за увагу! 
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Додаток 6. 

Сценарій "Посвята в читачі" 

 

Діючи герої: Королева Книга,  Буквар, Незнайка,  Баба Яга,Ведуча 

Бібліотекар: Дорогі діти! Сьогодні у нас «Свято юного читача». Ще зовсім 

недавно ви прийшли в 1 клас. Тепер ви підросли і вже майже рік є учнями 

нашої школи. Перед вами одна за одною відкриваються двері в чудову і 

неосяжну країну Знань. Хорошими учнями ви можете стати лише тоді, коли 

будете багато читати. З книг ви дізнаєтесь багато цікавого про таємниці 

природи, про минуле та сучасність нашого народу: 

Дружба з книгою – це свято! 

Не було б його у нас, 

Ми б не знали так багато 

        Про новий і давній час. 

 

Ведучий: Є книг багато – радісних, печальних, 

Товстих, тонких, барвистих, наче жар, 

Але одна - книжка усім начальник, 

І звуть її– Буквар  

Він нас провів по буквах, як по східцях 

Як по життю – по сторінках своїх 

І от привів нарешті – подивіться 

У мудрий світ чудесних скарбів - книг 

 

Діти, ви ж знаєте свого друга Букваря? От  він і  прийшов до вас у гості. 

(заходить Буквар під веселу музику) 

 

Буквар : Я вас навчив читати і писати, 

 Слово «бабуся» і слово «мати», 

 Слова «хлібина», «світ», «дитя», 

 «Тато», «учителька», «правда», «знання» 

  Я залишаюсь навіки з вами 

  Коли умієш сам читати, - 

  Не треба мамі докучати, 

  і до бабусі вже не йти: 

 «Ну прочитай, мовляв, хоч ти!» 

 Сестру вмовляти вже не треба, 

 Щоб почитала щось для тебе 

 Ані благати, ані прохати, 

 А можна взяти й прочитати 

 

Ведучий : А чи знаєте ви, мої друзі, що Буквар, як і інші книги, живе в  
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книжковому королівстві. Їх оберігає і зберігає від проблем і 

незгод, від всіляких напастей могутня чарівниця - Королева Книга. 

Бажаєте з нею зустрітися? (Діти відповідають) 

 

Королева Книга: О, як багато вас зійшлось 

 Сьогодні тут, малята. 

 Та бачу місця всім знайшлось, 

 Хоч може тіснувато. 

 У володіннях книжкових весь час 

 Мільйони підданих чекають на вас. 

 Ви зможете пізнати їх з одного мигу, 

 Як тільки я себе назву: Я - Королева Книга! 

 Добрий день, діти! 

 (Діти вітаються) 

Молодці! Вмієте вітатися. Але ж ми з вами живемо в Україні, і ви навчаєтесь 

в класах з українською мовою навчання. 

Давайте спробуємо привітатися, як справжні українці. 

(Гра з глядачами) 

Як скажу я – «Добрий день!” – ви повторюйте всі разом – „Добрий день” 

 Давайте спробуємо. 

 Треба дружньо привітатись – Добрий день ! 

 Дружньо, голосно сказати – Добрий день! 

 Вліво, вліво поверніться – Добрий день! 

 Один одному всміхніться - Добрий день ! 

 У долоні поплескайте – Добрий день! 

 І друг друга привітайте – Добрий день! 

 Які ж ви молодці! 

 

 Королева Книга: Ось ми і зустрілися, мої маленькі, добрі і кмітливі друзі! Я 

рада вітати вас тут! Сьогодні ви здійсните незабутню подорож у мої 

володіння, в книжкове царство, познайомитеся з його мешканцями ближче. 

Але ви повинні знати, що мешканці мого царства розмовляють мовчки. 

 Адже недарма про книгу написано так: 

Бачить – не бачить, 

Чути – не чує, 

Мовчки говорить, 

Добре мудрує. 

Кривду соромить, 

Правди навчає, 

Часом жартує, 

Смішки справляє. 
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Ведучий:  

Сьогодні на нашому святі ми посвятимо 1 клас у коло СПРАВЖНІХ 

ЧИТАЧІВ! 

Чи готові ви пройти випробування та виконати наші завдання? 

 (Діти відповідають) 

 Ну, от і добре. 

 

(Гра з глядачами) 

Королева Книга: Дуже багато казкових героїв не змогли прибути до нас на 

свято, але вони надіслали телеграми. 

(Дістає телеграми). 

Казкові герої забули поставити свої підписи. Давайте, діти, разом розгадаємо, 

від кого ж надійшли святкові телеграми. 

Королева Книга и Буквар: (читають по черзі) 

1. Працювала я у хатці, 

 Танцювала у палаці, 

 Десь загубила черевичка... 

 (Попелюшка із казки «Попелюшка») 

2. „З’їв семеро козенят, болить живіт”. 

 (Вовк із казки „Вовк і семеро козенят”) 

3. „Моє гусенятко десь забарилось, тому прилетіти не можу”. 

 (Івасик – Телесик з української народної казки) 

4. „Дорогі друзі, мене потрібно рятувати! Павука – злодія зарубати!” 

 (Муха із казки К.І.Чуковського «Муха – цокотуха») 

5. „Від дідуся я утік, від бабусі втік, а до вас на свято не прибіг”. 

 (Колобок із народної казки «Колобок») 

6. „Пришліть, будь ласка, краплі. 

 Ми жабенятами об’їлись і у нас животи розболілись”. 

 (Чаплі із казки К.І.Чуковського «Телефон») 

7. «На свято не зможу прибути. Розбила золоте яйце». 

 ( Мишка із народної казки «Курка рябенька») 

Королева Книга : Молодці, діти, всі телеграми розгадали. 

(За сценою шум і гамір: «Почекайте, почекайте мене!») 

Що там за гамір? Хто це так кричить? 

(З'являється Незнайко) 

Ведучий: Здрастуй, Незнайко! Ти прийшов до нас на свято, щоб навчитися 

читати? 

Незнайко : Добрий день, діти! Ви мене впізнали? 

Королева Книга : Так, звичайно! Ти – Незнайко, який не вміє читати! 

Незнайко : Хто це вигадав про мене: 

Не читав Незнайко книг?! 

Я читаю їх щоденно, 

"Проковтнуть" чимало встиг. 

Без затримки, без зупинки. 
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Прочитав я всі книжки - 

Від картинки до картинки, 

Ну, а потім - навпаки! 

Все я знаю про Мазая, 

Про старого дивака, 

Він же завжди у трамваї 

"Зайцем" їздить без квитка. 

Змій Горинич був слугою, 

Бармалей у морі жив, 

А із Бабою-Ягою 

Буратіно подружив. 

Без затримки, без зупинки 

Прочитав я всі книжки - 

Від картинки до картинки, 

Ну а потім - навпаки. 

 

(Королева Книга, Буквар, Ведучий сміються з Незнайка) 

Незнайко (засмутившись): Чому ви смієтесь, що тут смішного? 

Буквар : Тому, що згадали твої ми пригоди, 

 Коли потрапляв у всілякі незгоди. 

 Що вийшло із того, що не вмів ти читати? 

 І подрузі лист ти ж не зміг написати. 

(Незнайко опустив голову, наче засоромився). 

Королева Книга: Бачиш, Незнайко! Соромно тобі. А соромно не було б, 

якби ти навчився читати, писати і дружити з книгою, як наші діти. 

Усе, чим так цікавитесь, 

Ви знайдете в книжках. 

На всі питання – відповіді 

На їхніх сторінках. 

Незнайко : Та що там казки, пісні, книжки ... Я от вірші вмію складати. 

                    Я-поет, звуся Незнайко, 

                    Вам від мене…балалайка ... 

 

(Королева Книга, Буквар, Ведучий сміються з Незнайка) 

 Незнайко : А що? Головне - в риму. 

Ведучий: Ну, Незнайко, вірші ти складати можеш і вмієш, але щось вони в 

тебе безглузді… 

Ось, краще подивись, як діти відгадають віршовані загадки. 

 

Дуже я потрібна всім : 

І дорослим і малим. 

Всіх я розуму навчу, 

Хоч завжди мовчу. (Книга) 
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Чорний Іванчик, 

Дерев’яна сорочка. 

Де носом поведе – 

Замітку кладе. (Олівець) 

 

Не дерево, а з листочками, 

не сорочка, а зшита, 

не людина, а розповідає. (Книга). 

 

Паперовий кораблик щодня 

Перевозить у трюмах знання. 

Після плавання цей корабель 

Повертається в рідний портфель. (Книга). 

Незнайка : Ай, молодці! Відразу видно, що діти люблять читати книжки. 

Королева Книга : А тепер для всіх. Відгадайте, діти, мою загадку : 

Цю бабусю знають всі: і дорослі, і малі. 

Їй приблизно 400 років, 

Без капостей не зробить і двох кроків. 

Хто це, діти? 

(Діти відповідають, з’являється Баба Яга) 

Баба Яга: Я літала на метлі, пироги пекла в золі, 

 По трубі кота ганяла, загадки вигадувала. 

 В гости до лішого ходила, всі відгадки й загубила. 

Допоможіть мені, малятки, знайти всі мої відгадки! 

Баба Яга : Допоможете? Тоді добре слухайте і голосно відгадуйте! 

1. Багатьом був невідомий, 

Нині з кожним подружив. 

З казки в кожного удома 

Хлопчик-цибулинка жив. 

Дуже просто, мелодійно 

Звати його… (Чипполіно) 

 

 2. Він не тигр і не комашка, 

Не котисько і не пташка, 

Він знімається в кіно 

І відомий всім давно. 

Впізнати його неважко. 

Це звичайно…. (Чебурашка) 

 

3. Знайшов півник колосок, 

Змолов борошна мішок. 

Спік негайно у печі 

Пиріжки та калачі. 

Мишенят не пригощав, 
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Бо жоден з них не помагав. (казка „Колосок”) 

 

4. Вигнав дід козу із хати, 

Та й пішла вона блукати. 

В зайця хатку відібрала, 

Всі козу ту виганяли. 

Рак козуню ущипнув - 

Зайцю хатку повернув. (казка „Коза – Дереза”) 

 

5. Хто утік від баби з дідом, 

Не сиділось на вікні. 

А зустрівся з зайченятком – 

Давай співать йому пісні. (казка „Колобок”) 

 

6. Виріс цей хлопчина 

З малої деревини. 

У печі зміюку спік, 

Сам на дерево утік. 

Його гусятко врятувало - 

На крилечка свої взяло. 

Принесло до тата й мами 

Частуватись пирогами. („Івасик - Телесик”) 

Ведуча: Ви добре знаєте українські народні казки та їх героїв. Бачиш, Баба-

Яга, які розумні у нас діти. Ти їх нічим не злякаєш. 

Баба Яга: Е, ні! Я знаю, чим їх налякати. Книга - дуже складна річ! У неї 

багато сторінок, навіть обкладинка є. От ми і дізнаємося чи зможуть учні 

зібрати книгу. 

Бібліотекар: Діти, сталося нещастя: я знайшла кілька книжок у такому 

жахливому стані - у них розсипалися сторінки. Чи зможете ви зібрати 

книжки? 

Але так, щоб все було по черзі: обкладинка, сторінки ... 

(До зали запрошуються по два учня від класу для проведення гри «Збери 

книжку») 

Ведуча: Молодці, діти! Але на цьому ваші випробування не скінчилися. Ще я 

хочу дізнатися, чи вмієте ви правильно користуватися книгою. Давайте ще 

раз повторимо правила поведінки з книгою: 

Поради читачеві: 

- свою, бібліотечну чи позичену в товариша. 

 

 на сторінках книжки. 
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Королева Книга: Ми всі сподіваємося, що діти, як і раніше будуть любити 

книжки, берегти їх, і звичайно, не допускати книги до такого стану  

Бібліотекар: Запам’ятайте ці правила друзі. 

А тепер, коли ви знаєте, як ставитися до книги, прошу приготуватись до 

найурочистішого моменту сьогоднішнього свята. Зараз ви будете давати 

 ОБІЦЯНКУ СПРАВЖНЬОГО ЧИТАЧА: 

 

 Буду я в школі вчитись читати, 

 Гарно писати і рахувати, 

 Буду в альбомі своїм малювати, 

 Твори писати, вірші вивчати. 

 Обіцяєте? 

Діти: Обіцяємо! 

Бібліотекар: Книги й зошити любити, 

 Берегти, а не губити. 

 Акуратним завжди бути, 

 Щоб нічого не забути. 

Діти: Обіцяємо! 

Ведуча: Ну, а наостанок, давайте трішечки поспіваємо. Ви не вмієте співати? 

Тоді співайте разом з нами і повторюйте за нами всі рухи. 

(гра „В нашім залі друзі всі”) если будет время!!! 

 В нашім залі друзі всі – раз, два, три. 

 Він і я, і ти, і ми – раз, два,три. 

 Руку дай, тому, хто зліва. 

 Руку дай, тому, хто справа. 

 Ми одна сім я. 

В нашім залі друзі всі – раз, два, три. 

 Він і я, і ти, і ми – раз, два,три. 

Посміхнись, тому, хто зліва. 

Посміхнись, тому, хто справа. 

 Ми одна сім я. 

Бібліотекар : 

 А на завершення я хочу побажати вам бути активними читачами нашої 

бібліотеки. І нехай книги стануть вашими друзями не тільки під час 

навчання, а й на все життя. Якщо ви багато читатимете – станете освіченими, 

розумними. Намагайтеся щодня прочитати хоча б одну сторінку з нової 

книги. Людина, яка любить і вміє читати – щаслива, тому що поруч з нею 

завжди найкращий друг і порадник – книга.   

А ще я хочу вручити вам ось такі Посвідчення Читача. 

Дякуємо всім,до нових зустрічей! 
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Додаток 7. 

Анкета(2-5класи) 

1.Чи є у тебе улюблена книжка? Хто її автор? Яка назва? 

2.Яку книжку ти читаєш зараз? Назви автора, головних персонажів 

3.Чи пам'ятаєш ти тему наступного уроку позакласного читання? Назви її. 

 4.Про що найбільше любиш читати? 

5.Чи є у тебе улюблені письменники? Назви їх. 

6.Хто може допомогти тобі у виборі гарної книжки? 

 7. На  що   треба   звертати   увагу,  вибираючи потрібну книжку? 

8.Чим можна скористатися у бібліотеці, вибираючи необхідну книжку? 

 

Анкета з вивчення ефективності роботи шкільної бібліотеки(6-8) 

1.Як часто ви відвідуєте шкільну бібліотеку? 

2.Чи є в бібліотеці заняття, яке вас задовольняє? 

3.Чи подобається вам обслуговування в шкільній бібліотеці й чим воно 

відрізняється від обслуговування в сільській (міській) бібліотеці? 

4.Які книги ви любите читати? 

5.Чи задовольняє вас фонд наявної літератури в шкільній бібліотеці? 

6.Які масові заходи ви хотіли б відвідати у шкільній бібліотеці? 

7.Як часто на допомогу вам приходять знання і досвід бібліотекаря? Ваше 

ставлення до нього. 

8. Що вам хотілося б змінити у шкільній бібліотеці? Що вам до вподоби, а 

що ні? 

Анкета «Сучасний учень і книга» (9-11клас) 

1. Які людські якості ти найбільше цінуєш? 

2. Які риси характеру ти б хотів виховати в собі? 

3. Герої яких книжок мають ці риси? 

4. Чи цікавишся ти політичним життям країни? Якими джерелами інформації 

ти користуєшся? 

5. Скільки часу ти присвячуєш книзі? Чи вважаєш ти це достатнім? 
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6. Чи задовольняє шкільна бібліотека твої читацькі потреби та інтереси? 

7. Чи цікавляться батьки твоїми читацькими захопленнями? 

8. Чим ти керуєшся, коли вибираєш книгу? 

9. Твоя улюблена книга сьогодні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


