
Бібліотека - це 
інформаційний 

центр, складова 
частина 

виховної, 
культурної, 
освітньої 

діяльності 
школи.  



• 13.05.1962р. Дата народження: 

• вища Освіта: 

• Рівненський 
державний 
інститут культури, 
1996 р. 

Назва і дата 
закінчення вищого 

навчального 
закладу:  

• бібліотекар-
бібліограф 

Спеціальність за 
освітою: 

• 38 років 
Стаж роботи за 
спеціальністю: 

• 29 років 
Стаж роботи в НВК 

№12: 



 

 виховання досвідченого, компетентного учня - 

читача, який вміє орієнтуватися у  великому обсязі 

інформації, здатний творчо мислити, 

користуватися набутою інформацією, постійно 

відчуває  потяг  до здобуття нових знань, до 

самоосвіти та самореалізації.  



виховання життєво-компетентного 
громадянина; 

виховання в учнів інформаційної культури,   
постійного прагнення до  пошуку інформації, 
формування навичок систематизації та 
особистої оцінки інформації; 

• вчителям в організації навчально-виховного процесу; 

• учням в оволодінні основами наук; 

• батькам у розвитку інтересу до читання і виховання любові 
до книги у дітей. 

надання інформаційно-методичної допомоги: 



Загальний фонд 
бібліотеки:           51118 

Художня та галузева 
література:   16148 

Підручники:                                   34970 

Періодичні видання:                     
  31 

Кількість читачів (за 
формулярами):   1447 

Із них: учнів –                                         1285 

вчителів –                      
  162 



книга сумарного обліку основного бібліотечного фонду; 

книга сумарного обліку підручників; 

книга інвентарного обліку основного бібліотечного фонду; 

щоденник роботи бібліотеки; 

зошит обліку документів, отриманих від користувачів на заміну 
загублених; 

зошит видачі підручників по класах; 

папка копій рахунків і накладних; 

зошит обліку подарункових видань; 

облікова картотека підручників. 



 Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки: 

• алфавітний каталог; 

• систематичний каталог. 

 Картотеки: 

• систематична картотека газетно-журнальних статей; 

• картотека “Патріотичне виховання”; 

• картотека “Ціннісні орієнтації особистості”; 

• облікова картотека підручників; 

• краєзнавча картотека; 

• картотека  “Забезпечення ефективності навчально-виховного 

процесу через сучасні підходи до створення середовища для 

самореалізації та всебічного розвитку особистості”. 
 

 



У бібліотеці поряд з традиційними формами роботи 
використовуються інноваційні технології, проводяться 

різноманітні заходи спрямовані на залучення дітей до читання: 

Організація 
книжкових 
виставок, 

тематичних 
поличок 

Проведення 
бесід 

Проведення 
бібліотеч-
них уроків 

Театралізо-
ване “Свято 

Книги” 

Театралізо-
ване свято 
“Посвята у 

читачі” 

Тиждень 
дитячого 
читання 



 Індивідуальна 
• Аналіз читацьких формулярів.  
• Вивчення читацького запиту. 
 Масова 
• Тиждень дитячого читання. 
• Театралізоване свято  
     “Посвята учнів 2–х класів у 

читачі”. 
• Бібліотечні уроки. 
• Предметні тижні 
 Групова 
• Книжкові виставки, тематичні 

полички. 
• Консультації, бесіди. 
• Огляди літератури. 

 



 
o   при записі читачів в бібліотеку,    

o   при рекомендації у виборі книг, 

o   при поверненні літератури, коли дитина ділиться 

враженнями від прочитаного. 

 

 “ Найдавніша українська книга ” 

 “ Мій  край – моя історія жива ” 

 “9 листопада – День української  

писемності та мови ” 

 “ Т.Шевченко – поет, художник ” 

 “ Чарівні зимові свята ” 

 “ Знай, люби і бережи чарівний світ природи ” 



 Концепція національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді; 

 Інноваційні технології в навчально-

виховному процесі; 

 Реалізуємо Програму національного 

виховання учнівської молоді 

Рівненщини на 2008-2020 роки. 

 

 



енциклопедії, довідники та 
словники 

періодичні видання 

каталоги і картотеки бібліотеки 

довідкова література 

структура книги 

ознайомлення з бібліотекою 





 Книжкова виставка “Чарівний світ 
казковий” 

 Бібліотечний урок “Мистецтво створення 
книги” 

 Бесіда “Найдавніша українська книга” 

 Галерея-виставка дитячих малюнків 
“Казковий вернісаж” 

 Театралізоване свято книги  

 Акція “Подаруй книгу шкільній бібліотеці” 

 





 Виховання бережливого ставлення до книги 

 Здійснення оглядів-перевірок 

 Проведення позакласних заходів 

 Робота з фондом підручників 

 Проведення консультацій, бесід 

 Робота з бібліотечним активом, класними 
керівниками, батьками. 

 

Бібліотечний 

актив 

Заходи, 

спрямовані на 

збереження 

навчальних книг 

Бібліотекар 



• Тематична поличка 
“Мій край – моя 
історія жива”. 

• Ведення краєзнавчої 
картотеки. 

• Поповнення 
тематичної папки 
новинками газетно-
журнальних статей. 

• Популяризація 
літератури з 
краєзнавства. 



o адміністрація школи;  

o Управління освіти виконавчого комітету 
Рівненської міської ради; 

o РОІППО; 

o навчальні заклади міста та області; 

o учителі – предметники; 

o учнівський колектив; 

o бібліотечний актив; 

o громадські організації; 

o класні керівники; 

o батьківська громадськість; 

o органи учнівського самоврядування; 

o проходження курсової підготовки; 

o ведення папки “Самоосвіта бібліотекаря”; 

o участь у роботі семінарів та творчої групи. 



 2013р. – випущено 

методичний посібник 

“Планування роботи 

шкільної бібліотеки” 

 2013-2014рр. – методична 

розробка “Намисто 

бібліотечних ідей: класика 

жанру та інновацій” 

 2015-2016рр. – Методична 

розробка “Особливості 

складання бібліографічного 

опису друкованих та 

електронних джерел 

інформації згідно ДСТУ ГОСТ 

7.1 2006” 


