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1.Вступ 
«Книга має створювати читача» 

 (Карел Чапек). 

       Третє  тисячоліття відзначається серйозними негативними 

тенденціями в культурі, серед яких – глобальне падіння інтересу до читання.  

Це  пов’язано з великим соціальним ризиком,  оскільки    читання є  важливим 

способом освоєння життєво значущої інформації.  

Серед причин, що спричинили розвиток негативної тенденції розвитку 

читання, можна виділити такі чинники об’єктивного та суб’єктивного 

характеру, як:  

 зниження економічного та морально-культурного рівня життя 

нашого суспільства;  

 захоплення сучасної молоді комп’ютерними технологіями та 

Інтернетом;  

 надлишковий, руйнівний вплив  мас-медійної культури; 

 перевантаження навчальних програм, і  як наслідок – нестача 

вільного часу для читання в учнів; 

  відсутність комплексної програми розвитку читацької культури 

особистості. 

        Однією  із основних функцій шкільної бібліотеки є  залучення  учнів до 

читання літератури  шляхом  індивідуальної та масової  форм роботи. 

Основна мета підтримки читання –  поширення серед учнівського 

колективу позитивної думки про книгу. Необхідною складовою сучасної 

просвітницької діяльності бібліотеки сьогодні повинна стати мотивація учнів 

до читання корисної літератури, позиціонувати читання як засіб для  здобуття  

якісної  освіти, а відтак – вищого соціального статусу, кращого життя. 

Без читання немислима  інтеграція особистості в багатонаціональну 

українську культуру, що включає весь комплекс духовних, матеріальних, 
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інтелектуальних рис, систем світогляду, традицій, що характеризують 

суспільство.  

Тож незаперечним є той факт, що система роботи бібліотеки відіграє 

вирішальну роль у формуванні й розвитку читацьких інтересів учнів, у 

вихованні  любові до книги.  Вироблення  глибоких читацьких інтересів - одне 

з головних завдань, яке необхідно розв’язувати на сучасному етапі 

реформування загальноосвітньої школи. Цими міркуваннями обумовлена 

актуальність вибору теми роботи. 

Актуальність роботи: читання в історії розвитку людства завжди 

відігравало важливу роль. Можна наводити багаточисленні приклади висловів 

авторитетних людей, у яких книга і читання розглядаються як один з головних 

засобів соціалізації людини - його духовного, інтелектуального, творчого 

розвитку. Фахівці різних галузей, у тому числі психологи, педагоги, соціологи, 

довели, що дитина,  яка не читає,  не лише не може соціально успішно 

реалізуватися. Якщо додати до цього ще й тотальне захоплення дітей новими 

технологіями, то можна стверджувати, що читання часто стає лише одним із 

засобів здобуття інформації, тобто технологічним і раціональним процесом. 

Мета роботи: продемонструвати на прикладах  досвіду  бібліотеки 

гімназії  шляхи залучення дітей до читання, формування інформаційної, 

бібліотечно-бібліографічної та читацької культури учнів. 

           Досягнення поставленої мети передбачає розв`язання таких завдань: 

 показати  важливість ролі бібліотеки щодо популяризації   читання  

серед учнів, в активізації читацької та творчої активності школярів; 

 висвітлити  головні завдання  бібліотеки гімназії – забезпечення читачів  

якісною  книжковою та періодичною друкованою продукцією; 

задоволення й розвиток читацьких інтересів; 

 продемонструвати, як  за допомогою традиційних та інноваційних форм 

роботи бібліотеки можна популяризувати кращі літературні твори (як 

класичні, так і сучасні); 
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 дослідити  читацькі інтереси з метою задоволення інформаційних, 

освітніх, культурних запитів і потреб користувачів; 

 поділитися  досвідом  роботи бібліотеки з колегами. 

 

       Отже, підтримка інтересу до читання – це стратегічно важливий елемент 

культури, інструмент підвищення інтелектуального потенціалу нації, творчого 

розвитку особистості та соціальної активності підростаючого покоління. Cаме  

шкільна  бібліотека  бере на себе обов’язок посередника між читачем і 

духовністю, символом якої є книга, причому не байдужого «з’єднувача»  двох 

субстанцій, а провідника, каталізатора, який направляє і посилює процес. 
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(Дивись додатки №1, 2) 

2. Загальні відомості про бібліотеку 

Рік заснування – 1944 

Кількість читачів - 880, з них учнів - 782, учителів -75 , батьків –23 

Основний фонд – 20 803  примірників 

Фонд підручників – 38437 примірників 

Аудіовізуальні матеріали  та електронні видання – 95 

Книгозабезпеченість –  24 

Обертаність фонду (без урахування підручників)  - 0,26 
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Основні напрямки роботи бібліотеки 
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3. Загальні відомості про бібліотекаря 
 

Григор’єва Ольга Олексіївна    
Посада, навчальний заклад -  

Завідувач  бібліотеки  

Харківської гімназії №6 

«Маріїнська гімназія»     

 

Дата народження  

30 березня 1971 року                                                       

Освіта – вища, у 1994 р. 

Закінчила Харківський   

державний педагогічний  

університет ім. Г.С.Сковороди 

 

Додаткова освіта – Український  

освітній центр менеджменту 

та підприємництва – 1997р. 
  

Курси      

«Інформаційно-комунікаційні технології  

  в організації роботи шкільної бібліотеки» - 2015 р 

 

Стаж роботи – 27 років  

з них 13 років  бібліотекарем 
 

Курсова перепідготовка – 2015р.,  

КВНЗ "Харківська академія 

 неперервної освіти". 

 

Тема самоосвіти : «Формування  

компетентності читачів  

у контексті модернізації  

навчально-виховного процесу» 

                           

 Моє творче кредо:                                                                             

«Неможливих речей немає.  

Є недостатня кількість спроб». 
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 4. Форми роботи бібліотеки щодо залучення  читацької активності, 

популяризації художньої та галузевої літератури 

             Бібліотека гімназії будує свої  шляхи вирішення проблеми читання учнів. 

Важливим орієнтиром діяльності бібліотеки є читач нового покоління, з його 

запитами, потребами та проблемами. Але запорука успіху – це комплексний 

підхід, систематичність, креативність, партнерські відносини з навчальними і 

позашкільними установами. Враховуючи потреби сьогодення, бібліотека 

гімназії використовує у своїй діяльності сучасні й різноманітні форми роботи, 

які, завдяки актуальному змісту та творчому підходу, привертають до себе 

увагу читачів. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форми роботи 
бібліотеки щодо 

залучення  
до читання 
гімназистів 

Інформаційно-

бібліографічна 

діяльність 

Формування та 

поповнення 

фонду 

Масові заходи 
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4.1  Масові заходи – найбільш ефективні форми залучення уваги 

читачів. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

                              

 

 

 

 

 

 

Масові заходи -  найбільш ефективні форми залучення уваги 

читачів. Видовищна інформація добре сприймається аудиторією, збільшує 

приплив користувачів, спонукає багатьох учнів  звертатися до літературних 

першоджерел,  покращує імідж бібліотеки. Перевага віддається 

презентаційним, інтерактивним формам інформаційно-просвітницького і 

культурно-дозвіллєвого напряму, що дозволяє позиціонувати читання як 

невід'ємну частину шкільного життя, що необхідно для успішної освітньої та 

творчої діяльності. Саме ці форми проведення заходів дозволяють 

активізувати читацьку і творчу зацікавленість користувачів, роблять читання і 

книгу привабливими та актуальними. 

Масові заходи 

в  роботі  бібліотеки 

Традиційні Інноваційні 

Бібліотечні 

уроки Книжкові 

виставки 

Віртуальні 

подорожі 

Віртуальні 

виставки 
Квести 

Проектна 

діяльність 
З використанням 

ІКТ 

Літературні 

вікторини 

Свята, 

літературно-

музичні 

композиції 

Конференції, 

усні журнали 
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Форми масової роботи мають важливе значення в реалізації 

проблеми залучення гімназистів до читання. Традиційні форми роботи з 

книгою, такі як виставка, усний журнал, вікторини, літературно-музичні 

композиції, літературні вечори, бібліотечні свята, продовжують бути 

популярними і тепер. 

 

Книжкові виставки 

          Книжкові виставки в бібліотечній діяльності гімназії займають дуже 

важливе місце, вони є основою популяризації бібліотеки і книги.  

        У нашій бібліотеці оформлюються такі виставки: 

- постійно діючі, які  регулярно поповнюються новою літературою; 

- виставки,  присвячені  письменникам - ювілярам. Читачам пропонується   

коротка  біографія письменника, виставляються його книги, проводяться 

вікторини; 

- для вшанування пам’яті та днів скорботи оформлюються виставки-

реквієм; 

- виставки  дитячих робіт; 

- виставка-«розвал» – найчастіше це книги, здані напередодні читачами та 

розміщені  поблизу кафедри видачі; 

- виставки-спонукання «Прочитай мене!», «Візьми з собою на відпочинок!»; 

- виставка-«вернісаж»  із демонстрацією картин українських художників 

- виставки з використанням ай-стопера (елементу,основне призначення 

якого привертання уваги); 

- віртуальні виставки надають широкому колу користувачів можливість 

підвищити ефективність пошуку інформації, розширити коло необхідних 

матеріалів. 
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Постійно діючі Виставки сучасної 
літератури 

Виставки  до ювілейних  
та знаменних дат 

 

 

 

Виставка «Харкове мій» Виставка літератури сучасних 

українських   письменників   

«В моїм серці Україна»                                   

Виставка 

 «Книги-ювіляри 2016 року» 

 

 
 

Виставка нових надходжень 

 «Новинки літератури» 

Виставка-огляд 

 «Харків - вчора і сьогодні»                                                                                                            
Виставка з елементами дитячої 

творчості 

«На вічнім шляху до Шевченка»» 

Постійно діюча  Виставка-спонукання Виставка-розвал 
 

 

 

 
 

Виставка «Скарби України» Виставка-спонукання  

«Прочитай мене!» 

Стихійна виставка 

          повернутої літератури  
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Виставки- реквієм Виставка-айстопер Виставки  дитячих робіт 

 
 

 

Виставка-реквієм   

«Подвиг, що залишиться у віках» 

Виставка «Вінні Пуху – 90»                            Виставка малюнків  

«Фантастичний світ казок 

К.І.Чуковського» 

 

 

 

Виставка-реквієм    

 «Трагедія світового масштабу» 
Виставка  «Спочатку було   

слово»    

 до Дня  української  

писемності та мови   

Виставка дитячих робіт 

«Світ у долонях» 

Виставка-вернісаж Виставка творчих робіт 

   
Фрагменти виставки-вернісажу  «Шевченко завжди з нами»  

до творчості письменника 

Виставка дитячих робіт  

"Замітка до стінгазети". 
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Посвята в читачі 

       У формі театралізованої вистави в бібліотеці проходить свято «Посвята в 

читачі», де використовуються різні форми роботи: літературна гра, вікторина, 

виставка, іноді супроводжується переглядом презентацій та мультфільмів про 

бережливе ставлення до книги і правила поводження в бібліотеці.  

  

  

 
 

 

Свято «Посвята в читачі» 
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            Для учнів середньої школи використовується така форма роботи як 

літературні ігри  - «Подорож  Бібліомістом», «За казками Андерсена», 

«Щасливий випадок», літературні вікторини. 

 
 

 
 

Літературна гра «Подорож    бібліомістом» 

Літературні вечори,  підготовлені разом з учителями  української та 

зарубіжної   літератури, проводяться у формі  літературно-музичної  

композиції. Для цих заходів створюється затишна обстановка , довірливі 

дружні стосунки між читачами. 

  

Учасники літературного  вечора, присвяченого 

творчості Т.Г.Шевченка 

 "Поетичний вінок Кобзареві" 

Вечір української пісні 

 «Душа бринить, коли співає пісня» 
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      Для розвитку в дітей поваги до української мови та культури,  проводиться 

цілий цикл загальношкільних та групових масових заходів: літературно-

музична година "Наша дума, наша пісня не вмре, не загине...",   бліц-турнір 

«Мово наша солов’їна!», літературне свято до Дня рідної мови «Душа народу 

бринить у слові...»; з нагоди відзначення Дня слов'янської писемності і 

культури була проведена година спілкування на тему "Споконвіку було 

слово",  конкурс читців віршів Т.Г.Шевченка «Поетичний вінок Кобзареві», 

загальношкільний захід «Свято до Дня писемності». 

  

Літературно-музична композиція  «Душа народу 

бринить у мові» 

Конкурс читців віршів Т.Г.Шевченка 

«Поетичний вінок Кобзареві» 

  

Година спілкування на тему   «Споконвіку було 

слово»  до Дня української писемності та мови 

Груповий захід  "Виникнення і розвиток 

письма" до Дня української писемності та мови 
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Творчі зустрічі   

       Головною  метою  зустрічей  є не тільки знайомство учнів із творчістю 

письменників, а й залучення їх до читання на  прикладі того, яку роль книга 

відіграла в житті особистості. І як же не сказати  про естетичну насолоду 

юних читачів від спілкування з українськими митцями. 

 

  

Зустріч з українським  письменником  

І.Андрусяком в «Книгарні-Є» 
Зустріч учнів з письменником І.Андрусяком                 

в гімназії 

  

Зустріч з українською поетесою А.Тимченко Зустріч учнів з харківським  поетом 

Р.Мельниковим 
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Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек 

            Міністерство освіти і науки України, підтримуючи  ініціативу 

Міжнародної асоціації шкільних бібліотек  (IASL) щорічно проводить 

Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек. У 2016/2017 навчальному  році 

місячник проходив  під гаслом «Книга і читання – важливий чинник у 

вихованні духовних цінностей учнів». Програма місячника була  насичена 

цікавими заходами для всіх категорій читачів гімназії.  Були організовані 

виставки літератури сучасних українських письменників «У серці моєму 

Україна», виставка книжок «Ювіляри року»,  виставка дитячих малюнків 

«Чарівні картинки».  Протягом  місячника проводилася  акція «Подаруй 

бібліотеці книгу», завдяки чому фонд бібліотеки поповнився цікавими 

книгами. 

   
Зустріч із харківським поетом 

Р.В.  Мельниковим 

Урок –гра «Фантастичний світ  

К.І. Чуковського» 

Урок-презентація «Г.Х.Андерсен 

– майстер снів і казок». 

   
Інсценізація української казки 

«Рукавичка» 

Інсценізація української казки 

«Колосок» 

Інсценізація казки  

«Кіт в чоботях» 

   
 

«Турнір книголюбів»  

для 5-х класів 

 (Дивись додаток №3) 

Виставка власних творів  

«У світі творчої уяви» 

Виставка дитячих малюнків 

«Чарівні картинки» 
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Співпраця із іншими бібліотеками 

       Наша шкільна бібліотека співпрацює із  Харківською обласною  

бібліотекою для дітей та Центральною дитячою бібліотекою ім. П.Панча  

Шевченківської ЦБС м. Харкова.  Організовуючи роботу, спрямовану на  

популяризацію книги і читання, працівники бібліотек  залучають до участі у 

заходах  учнів гімназії.  Для них проводяться  екскурсії, презентації нових 

книг,  дебати  «Чому саме цю книгу я раджу Вам прочитати!».  Також  

гімназисти беруть участь у  бібліотечних  конкурсах «Найкращий читач» та 

«Книгоманія».  

  
На конкурсі «Книгоманія» в Харківській 

обласній дитячій бібліотеці. Захист проекту 
На конкурсі «Книгоманія» в Харківській 

обласній дитячій бібліотеці. Учасники конкурсу. 

  
Презентація улюбленої книги в Харківській 

дитячій бібліотеці імені П.Панча 
Переможці конкурсу  «Найкращий читач» 

районного етапу  в Харківській дитячій 

бібліотеці імені П.Панча 

 
 

Під час дебатів  «Чому саме цю книгу я раджу 

Вам прочитати!» в Харківській дитячій 

бібліотеці імені П.Панча 

Проведення етапу літературної вікторини. 

Конкурс «Найкращий читач» в Харківській 

дитячій бібліотеці імені П.Панча 
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Інноваційні форми масової роботи  

        Інноваційні форми  масової роботи в бібліотеці – вимога часу. 

Впровадження в практичну діяльність поруч з традиційними інноваційних 

форм масової роботи – запорука успіху, запорука більшого залучення до 

бібліотеки нових користувачів.  Інновація - це процес створення й 

впровадження нових засобів для реалізації тих методів  бібліотечної  роботи, 

які дотепер здійснювалися по-іншому. У бібліотеці проводяться нетрадиційні 

форми популяризації книги в юнацькій аудиторії: презентації книг, 

літературно-художні вернісажі, театралізовані вікторини,  бінарні уроки,  

використання буктрейлерів, віртуальні  подорожі, квести, флешмоби,  веб-

конференції, проекти  тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                    

                                      

 

             

 

Інноваційні форми  
масової роботи  

Бінарний урок 

«Бібліотеками 

світу» (Дивись 

додаток №4) 

 

 

Веб- 

конференція 

«Великий 

Шекспір»  

 

 

Віртуальна 

подорож «Сім 

чудес України» 

 

 

 

 

 

 

 

Флешмоб  

"Врятуй укрліт" 
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4.2 Інформаційно-бібліографічна діяльність 

       Серед пріоритетних завдань шкільної бібліотеки є виховання 

інформаційної культури читачів. Інформаційно-бібліографічна діяльність 

бібліотеки гімназії спрямована на те, щоб навчити дітей  шукати   інформацію, 

використовувати довідково-бібліографічний апарат бібліотеки, правилам 

оформлення списків літератури, способам раціонального читання. 
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 Картотеки 
 

Довідкова 

література 

Картотека 

періодич 

них видань 

Картотека 

«Інновацій

ні 

технології

й» 

«Від 

першого 

дня до остан 

нього» 

Нетради 

ційні 

джерела 

інформаці

ї 

Література 

з медіа 

освіти 

Рідне 

місто 

Вчителю 

на 

допомогу 

Кроки до 

права 
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Модель формування культури читання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Бібліотечні уроки - основний вид діяльності  шкільного бібліотекаря  з 

формування інформаційної культури особистості учня, підготовки дитини до 

продуктивної самостійної роботи із джерелами інформації.  

При проведенні бібліотечних уроків обов’язково дотримуюсь певних правил: 

- принцип систематичного підходу, бо інакше, не дивлячись навіть на 

великий обсяг інформації, яка надається учням на цих заняттях, практичний 

результат буде незадовільним, знання будуть мати хаотичний та розрізнений 

характер; 

- принцип послідовності; 

- орієнтир на конкретну вікову аудиторію учнів і на реальні потреби 

навчального закладу. 

      На початку нового навчального року складаються тематично-календарні 

плани проведення бібліотечних уроків.  

КУЛЬТУРА 

ЧИТАННЯ 

Бібліотечні 

уроки 
Бесіди 

Довідково-

біблографічний 

апарат  

Пам’ятки 

Рекомендаційні  

списки 

Бібліографічні 

огляди 
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1 клас      
Перше відвідування  
бібліотеки 

  

Правила поводження з книгою 

 
 

2 клас  
Знайомство з бібліотекою 

 
                             

             Структура книги 

 

3 клас  
 Структура книги (Дивись 

додаток №5) 

 
 

Періодика для дітей 

 

4 клас 
Вибір книг в бібліотеці 

 
 

Довідкова література 

 
 

5 клас 
З чого складається книга? 

 
 

 Вибір книг в бібліотеці 

 

6 клас 
Вибір книги. Бібліографічні 

показники 

  
Записи про прочитане. 

Щоденник читача   

                          

 

7 клас 
Енциклопедії. Довідники. 

Словники 

 Періодичні 

видання 

 

8 клас  
Книга та її елементи 

 
 

  

9 клас   

Історія виникнення книги 
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4.3 Індивідуальна робота 

         Індивідуальна робота з гімназистами  спрямована на виховання культури 

читання, виявлення і розвиток читацьких інтересів, інформування учнів про 

нові надходження літератури, задоволення читацького попиту; допомога  

школярам у виборі і роботі з книгою, пошуку і виявленню невідомих їм фактів, 

допомога у навчальній діяльності. 

       Індивідуальна робота з читачами  здійснюється як на абонементі, так і в 

читальному залі.  

         У практиці своєї діяльності бібліотека вживає різноманітні форми і 

методи з читачами різних вікових груп. В основі індивідуальної роботи з 

учнями молодших класів лежить спільна робота бібліотекаря, вчителя, батьків 

у пробудженні і розвитку в дитини зацікавленості до самостійного читання. 

Однією з розповсюджених форм роботи є бесіда: при записі читачів в 

бібліотеку, при рекомендації у виборі книг, при поверненні літератури, коли 

дитина ділиться враженнями від прочитаного. 

         Починаючи з п’ятого класу,  проводяться  наступні форми роботи: 

вивчення читацьких інтересів, бесіди, виконання усних довідок, бібліотечно-

бібліографічні консультації, аналізи відгуків про книку, читацьких 

формулярів, сигнальна інформація, індивідуальне розповсюдження 

інформації. 

         Для учнів старших класів проводяться бесіди щодо оформлення робіт 

МАН, консультації  з складання  списку інформаційних джерел, виконуються 

бібліографічні довідки: тематичні, фактографічні тощо 
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          Важливою формою індивідуальної роботи  є   підготовка  обдарованих 

дітей для участі в бібліотечних конкурсах. Така робота з найактивнішими 

читачами приносить очікувані результати. Щороку учні гімназії стають 

переможцями районного конкурсу «Книгоманія». 

 
 

Лауреат обласного конкурсу «Книгоманія». 

Диплом  «Найкращий знавець історичної 

літератури» Вороніна Катерина 

Переможці районного конкурсу «Книгоманія» 

Вороніна Катерина і Ніжебецька Софія 

Рекомендаційні 

списки літератури 

Індивідуальне керування 

читанням 

гімназистів 

Бесіди про 
прочитане 

Презентація 

книги 

Інформаційні 

ресурси 

Форми роботи 

Вивчення 

читацьких 

інтересів 

Бесіда 

Моніторинг 

Книжковий 
фонд 

ДБА 

Інтернет 

Бібліотечно-

бібліографічні довідки 
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4.4 Моніторинг читання  

Анкетування «Книга в нашому житті» для  учнів  2-4 класів  
(Дивись додаток №6) 

 

  

  
 

 

 

Результати дослідження:  В анкетуванні взяли участь 56 учнів 2-4 класів. 

Школярів початкової школи найбільше цікавлять пригодницькі та 

фантастичні твори. Читають учениці самостійно, тільки 6%  -  із дорослими. 

Найбільше користуються купованою літературою (32%), 26 відсотків  

обмінюються літературою із знайомими, і тільки 22%  задовольняють свій 

літературний попит в шкільній бібліотеці.   
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Анкетування  «Читач і шкільна бібліотеки» для  5-7 класів 
(Дивись додаток №7) 

Частота відвідувань бібліотеки Задоволеність фондами шкільної 
бібліотеки 

  
Причини незадоволення фондами Заходи для покращення роботи шкільної 

бібліотеки 

  
Мотивація звернень  до бібліотеки Задоволеність обслуговуванням бібліотеки 

  
Використання періодичних видань у бібліотеці Чим приваблює бібліотека 
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Чи отримуєте відмови на свої запити від 

бібліотекаря 

Якщо необхідне видання в шкільній бібліотеці 

відсутнє,  то читачі звертаються до 

  
Які джерела інформації бібліотеки 

використовуєте? 
 

 

 

Моніторинг досліджень  показав, що регулярно відвідує бібліотеку 40% 

респондентів;   2/3 читачів  задоволені фондом бібліотеки. 

Серед причин незадоволення половина опитуваних вказала на відсутність у 

фонді бібліотеки нових видань. 

Користуються періодичними виданнями – 57% респондентів. 

 Мотивацією  звернення до бібліотеки більшість (70%)  вказала на навчальний та 

навчально-дослідницькі аспекти. Обслуговування в бібліотеці цілком 

задовольняє 93 % опитуваних і 43 % проценти вказали на один із чинників 

звернення до шкільної бібліотеки – компетентність бібліотекаря. Читацькі  

запити 64% респондентів були задовільнені наявними фондами. Якщо читачі не 

отримували  необхідне видання в шкільній бібліотеці, то 63% учасників 

навчального процесу звертались до мережі Інтернет. 
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Книга і читання. Соціологічне дослідження  (Дивись додаток № 8) 

Мета дослідження:  виявити думку читачів 8-11 класів щодо  

 їхнього  ставлення до книги та читання; 

 користування бібліотекою та інформаційно-комунікаційними 

технологіями; 

 вивчення читацьких інтересів. 

В анкетуванні взяло участь 98 учнів 8-11 класів. 

1.Як Ви оцінюєте читання у вашому 
житті? 

2.Свій вільний час Ви витрачаєте на 

  

3.Як часто Ви читаєте періодичні 
видання? 

4.Яку літературу  Ви  читаєте? 
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5.Якій книзі Ви віддаєте перевагу – 
традиційній чи електронній? 

6.Де Ви берете книги для читання? 

  

7.Чи користуєтесь Ви шкільною 
бібліотекою? 

8.Якщо Ви не користуєтесь 
бібліотекою, то з яких причин? 

  

9.Чи користуєтесь Ви Інтернетом? 10.Якщо «Так», то як Ви його 
використовуєте? 
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11.Скільки приблизно книг Ви 
прочитали за останні півроку? 

12.Як Ви вважаєте, хто відіграє 
вирішальну роль у прищепленні 

звички читати? 

  
 

       Довідка: За результатами анкетування було виявлено, що учні цього віку 

читають всі, але  з різною мотивацією:  30%  респондентів вважають читання 

засобом самовдосконалення,  22% - можливістю відволіктися від 

повсякденних проблем, 20% - непоганим способом проведення часу.  28 % 

респондентів свій вільний час витрачає на читання. Серед дозвіллєвих розваг 

– це найбільший показник (зустрічається із друзями у вільний час – 21%, і 16% 

опитуваних  займаються спортом). Періодичні видання читає  більша частина 

респондентів декілька разів на тиждень (36%). Серед жанрів літератури 

опитувані віддають перевагу фантастиці – 21%, сучасній художній літературі 

– 16%,  творам детективного жанру- 14%.  Більшість опитуваних (65%)  

користуються фондами шкільної  бібліотеки; серед учнів, які не відвідують,  

основною причиною вважають брак  часу. 

      Висновок: дослідження довели, що  в діяльності бібліотеки залишились 

труднощі, які бібліотека не спроможна подолати самостійно, без спонсорів. 

Адже тільки регулярне фінансування дозволить  зміцнювати матеріально-

технічну базу загалом, збільшувати та урізноманітнювати фонди, 

передплачувати періодичні видання. 
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Дослідницький проект «Книга в нашому житті» 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Етапи реалізації  проекту. 

Організаційний  –  вересень 2016р.. 

  Мета: вивчення читання учнів  в шкільній 

бібліотеці; визначення рівня читацької 

активності класу. 

ІІ. Етап дослідження:  жовтень – листопад 2016 

року 

Мета: організація в процесі колективної 

проектної діяльності творчого  потенціалу учнів 

та учнівських колективів. 

ІІІ. Етап визначення ефективності в роботі  - 

грудень 2016 

      Мета:  реалізація творчих надбань учасників 

проекту у практичній діяльності. 

Матеріальне-

технічне 

забезпечення 

проекту: 

 Інтернет; 

 мультиме 

дійні засоби; 

 науково-

методична 

література; 

 картотеки, 

каталоги. 

Перелік заходів: 

аналітична діяльність; 

конкурси ; 

вікторини; 

виставка малюнків; 

ток-шоу «Читати? Не 

читати?»; 

літературний ранок 

«Книга наш друг та 

порадник»; 

класні години «Книга 

в нашому житті»; 

інформаційні години  

Результати: 

отримання результатів моніторингу  читання 

учнів школи та диференціація читачів за 

групами читання; 

виявлення читачів, здатних до творчої 

діяльності; 

складання системи роботи з окремими групами 

читачів  щодо  активізації  читання учнів; 

удосконалення   інформаційної культури   

школярів; 

створення позитивного іміджу  «Кращого читача 

школи». 
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Результати впровадження проекту «Книга в нашому житті» 

Збільшення  кількості  читачів                Збільшення  кількості  відвідувань 

    

 

4.5 Формування та поповнення фонду 

        Недостатнє поповнення основного фонду – художньої літератури, 

поступово призводило до зниження читання учнями. Бібліотека не може 

задовольнити  потреби  гімназистів у читанні. Фонд складається  на 76 % 

зношеної літератури.  У  навчальних програмах   з’явилися нові художні твори 

для   обов’язкового вивчення, але,  на жаль, у  бібліотеці їх немає. У фонді 

відсутні   твори  сучасних відомих письменників, а твори класиків мають 

нереспектабельний вид.  Тому шкільна бібліотека гімназії проводить плідну 

роботу, спрямовану на комплектацію фонду високохудожньою літературою 

різних форматів: книгами сучасних та класичних творів, дитячою періодикою: 

«Джміль», «Пізнайко», електронними виданнями. 

         Специфіка навчання в мовній гімназії зобов’язує  оновлення фонду 

літературою іноземними мовами.  До бібліотеки надходить художня та 

навчальна література:  з Америки (сучасні та класичні твори англійською);  з 

Німеччини (підручники, посібники, словники, диски німецькою мовою для 

тих, хто хоче отримати Sprachdiplom , а також художня література). Також 

гімназія регулярно поповнюється німецьким періодичним журналом для 

молоді “Vitamin de”.  
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Комплектування основного фонду 

Документів бібліотеки Харківської 

гімназії №6 «Маріїнська гімназія» 

Бюджетні кошти Позабюджетні кошти 

Художня література 
 (5% від загальної 

кількості нових 
надходжень) 

Спонсорська  

допомога 

Батьківська 

допомога 
Акція 

«Подаруй 

книгу 

бібліотеці» в 

межах проекту 
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Результати: 

Моніторинг поповнення основного фонду бібліотеки 

 

 

 

 

 

 Виставки нових надходжень «На 

хвилинку зупинись – нову книгу 

подивись»;  

 рекомендаційні списки нових 

надходжень; 

 рекламні буклети; 

 бібліотечний вісник «Книги будують 

мости»; 

 інформація про нові надходження на 

сторінці  бібліотеки на сайті школи.  

 

 

 Презентація  

нових 

надходжень  

художньої 

літератури  
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                                      4.6   Видавнича діяльність 

Пам’ятки 
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Буклети 
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4.7 Створення позитивного іміджу бібліотеки 

            Створення позитивного іміджу, формування надійної репутації серед 

широкої громадськості стає основою сучасного бібліотечного закладу та його 

пріоритетним напрямком. 

            Для створення ефективного позитивного іміджу шкільна бібліотека  

впроваджує його складові комплексно: через професійну етику бібліотекаря,  

оформлення приміщення бібліотеки, рекламу послуг бібліотеки, сторінку на 

веб-сайті;  зв’язки з громадськістю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б 

І 

Б 

Л 

І 

О 

Т 

Е 

К 

А 

Естетичне 

оформлення 

Відкритий доступ 

Б 

І 

Б 

Л 

І 

О 

Т 

Е 

К 

А 

Р 

Зовнішній 

вигляд 

Компетентність 

Комунікабельність 

Доброзичливість 

 

ЧИТАЧІ 

 

Система 
обслуговування 

користувачів 
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Реклама послуг бібліотеки 

          Справити враження на сучасного читача, зробити бібліотеку яскравою, 

працювати у прискореному режимі – такі завдання стоять перед сучасною 

шкільною бібліотекою. Зміни, які відбуваються в суспільстві, потребують 

нових рекламних рішень, нових підходів, свого стилю у впровадженні новітніх 

технологій, віртуальних комунікацій.  

        Покращенню іміджу бібліотеки сприяють  друкована рекламна  

продукція: проспекти, буклети, закладки; власні мультимедійні презентації; 

ролик про діяльність бібліотеки (Дивись додаток №9); привабливий інтер’єр; 

екскурсії до бібліотеки; День відкритих дверей;  відкриті масові заходи; 

пересувні виставки літератури; інформаційний куточок; виступи на 

батьківських зборах  із інформацією про надходження до бібліотеки нової 

літератури;   партнерство з іншими шкільними та міськими бібліотеками, 

установами, окремими публічними особами; створення та підтримка сторінки 

бібліотеки на Web-сайті навчального закладу та власного блогу «Аптека для 

душі». 

 

  

Візитка бібліотеки Бібліотечний вісник 
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5. Спільна робота педагогічного колективу  та бібліотекаря  із 

залучення дітей до систематичного читання 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екскурсії 

Бібліотечні уроки 

Заходи щодо популяризації читання 

Бібліотечні свята 

 

 

 

Написання науково-дослідницьких робіт 

Проведення предметних тижнів 

Виставки, огляди літератури 

Реклама книги 

Літературні масові заходи 

 

 

Проведення виховних годин 

Робота з бібліотечним активом 

Поповнення фонду бібліотеки 

Участь  у проведенні батьківських зборів  

        

Робота 
бібліотеки з 
учителями 
початкових 

класів 

Робота 

бібліотеки з 

учителями – 

предметника

ми 

Співпраця 

шкільного 

бібліотекаря 

і класного 

керівника 
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Система роботи з обдарованими учнями ґрунтується на реалізації освітніх 

проектів «Обдаровані діти» та «Система роботи з обдарованими учнями в 

початкових класах». Сумісна робота педагогічного колективу та бібліотеки з 

обдарованими дітьми має позитивні результати. Учні школи, користуючись 

матеріалами, запропонованими бібліотекою, досягли високих успіхів: стали 

переможцями та призерами міських, обласних, всеукраїнських олімпіад, 

переможцями та призерами обласного та Всеукраїнського етапів конкурсу-

захисту  науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Інші досягнення 

ІІ місце у Х Всеукраїнському турнірі юних 

істориків (м.Чернігів) 

ІІІ місце у VІІІ Всеукраїнському турнірі юних 

правознавців (Одеська область).  

І місце, ІІІ місце в  VІ етапі Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської і 

студентської молоді імені Тараса Шевченка  

 

16 переможців ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад 

 

1 переможець ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України 

9 переможців ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

учнівських науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН 
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6. Використання   інформаційно-комунікаційних технологій  для 

популяризації   книги та читання 

          Бібліотека гімназії забезпечена  комп'ютером, принтером, сканером, 

ксероксом, телевізором, DWD-програвачем, мультимедійними засобами 

(ноутбук, проектор, мультимедійна дошка).  Оргтехніка використовується для 

потреб читачів (пошук в Інтернеті, роздруківка документів). 

Важливим є функціонування  комп’ютерного кабінету №2, який є 

структурним підрозділом бібліотеки. Кабінет №2 укомплектований п’ятьма  

сучасними комп’ютерами, підключеними до мережі Інтернет,  та принтерами. 

Учасники навчального процесу мають змогу під керівництвом лаборанта 

користуватися кабінетом для підготовки до уроків, написання МАН, 

створення електронних презентацій, скачування електронних версій художніх 

творів та підручників тощо.  

 

 

  
Структурний підрозділ бібліотеки 

комп ютерний клас №2 
Структурний підрозділ бібліотеки 

комп ютерний клас №2 
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Видані 

Використання новітніх технологій для 

просування книги та читання 

- Електронні презентації   

- Електрона  база  світової дитячої 

літератури 

- Електрона база  довідникових видань 

- Сторінка  бібліотеки на веб-сайті гімназії 

- Робота над створенням блогу  в мережі  

Інтернет 

  

 

Створені 

Застосову

ються 

інновацій

ні форми 

роботи  

- Віртуальні подорожі 

- Проектна діяльність 

Флешмоби 

- Веб-конференції 

- Бінарні уроки 

- Буктрейлери 

- Квести (Дивись додаток №10) 

- Рекомендаційні списки  - 12 

- Інформаційний бюлетень «Книги будують 

мости» - 1 раз на місяць 

- Тематичні списки – 9 

- Експрес – інформації - 18 

- Бібліографічні списки -  8 

- Книжки-саморобки – 15 

- Буклети  реклами бібліотеки – 3 

- Пам’ятки для читачів – 10 

Резуль 

татив 

ність 

(за три 

роки) 

Середня відвідуваність збільшилась на 2,6 % 

Середня читаність збільшилась на 2, 8 % 
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Електронні презентації                (Дивись додаток №11) 

        «Психологи давно помітили, що сучасні  діти інформаційного 

суспільства,- це  діти екранної інформації. Інформація екрана монітора, 

інтерактивної  дошки, проектора, телевізора, кінотеатру сприймається ними 

набагато краще, ніж книжкова інформація.» (Г.О. Аствацатуров). 

        ІКТ дають бібліотекарю більше поле для творчості, змушують знаходити 

нові способи та форми впливу на развиток читацької культури учня. 

Презентація - це унікальний та  найсучасніший  спосіб ознайомлення з  

інформацією. Я використовую  цей  програмний продукт як можливість  

демонстрації текстових матеріалів, фотографій, малюнків, вставляючи в 

презентацію  звукове оформлення,  дикторський супровід, відеофрагменти та 

анімацію.   
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       Ще один метод просування читання за допомогою використання новітніх 

технологій – це буктрейлер  (короткий  відеоролик, який стисло й 

видовищно розповідає про зміст книги для її анонсування чи реклами. 

Основне завдання буктрейлера – розповісти, зацікавити, заінтригувати. 

Використовую у слайдових презентаціях із вставкою відео,  привертаючи 

увагу читачів до книг, які є у фонді бібліотеки. 

 Залучення до читання в електронному середовищі 
 

Сьогодні бібліотечний простір – це ще й візуальний простір бібліотеки.       

На   Web-сайті навчального закладу ведеться сторінка  «Шкільна бібліотека», 

де  читачі можуть знайти для себе багато корисної інформації.  На сторінці 

введено в дію  дев’ять  підрозділів («Про бібліотеку», «Стаємо читачами», 

«Заходи», «Новинки», «Електронні видання», «Ви можете прочитати», 

«Колегам», «Фотогалерея», «Календар знаменних дат»).  У підрозділі 

«Електронні видання»  є можливість познайомитись з електронними носіями 

інформації, які є в бібліотеці. На сайті постійно оновлюється інформація про 

фонди бібліотеки, презентуються найсвіжіші новини з життя бібліотеки, 

розроблені пам’ятки щодо читання та збереження книг, є можливість 

познайомитися з новими  надходженнями, прочитати або «скачати» твори, 

яких не вистачає в друкованому вигляді, знайти інформацію щодо ведення 

основної бібліотечної документації, переглянути фотографії бібліотечних 

масових заходів, скористатися календарем знаменних та пам’ятних дат.  

        Проводиться планомірна робота над створенням  бібліотечного  блогу  

«Аптека для душі» , який  стане  інструментом для реклами бібліотечних 

новин,  інформування  про майбутні заходи, про нові надходження в 

бібліотечний фонд, залучення  нової  аудиторії. 

 

 

http://gymnasium6.edu.kh.ua/shkiljna_biblioteka/
http://mschoollibrary6.blogspot.com/
http://mschoollibrary6.blogspot.com/
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Висновки 

         Шкільна бібліотека гімназії займає особливе місце в освітньому 

середовищі навчального закладу. Одним із пріоритетних її завдань є  

виховання та формування  потягу до читання.  Бібліотека гімназії в своїй 

роботі застосовує різні форми і методи роботи для популяризації художньої та 

галузевої літератури, залучення учнів до читацької активності. 

        Бібліотека проводить заходи, які сприяють поглибленому засвоєнню 

знань, їх систематизації, розвивають в учнів навички самостійної роботи; 

здійснює розважальні, інтелектуальні, творчі масові заходи для стимулювання 

та підтримки читання. 

        Індивідуальне бібліотечне обслуговування спрямоване на прищеплення  

дитині інтересу до книги і читання,  на задоволення інформаційних потреб, на 

організацію співробітництва читача та бібліотекаря протягом усього часу 

користування  послугами бібліотеки. 

        Формування бібліотечних фондів вимагає від бібліотекаря точного знання 

завдань, що стоять у цей  час перед бібліотекою, а також постійного вивчення 

контингенту користувачів, їхніх потреб, інтересів.  

         Бібліотеку неможливо уявити без сучасного інформаційного простору, 

який створюється за допомогою рекламних продуктів: буклетів, пам’яток, 

візиток, сторінки «Шкільна бібліотека» на сайті гімназії.  

           Процес формування інформаційної культури читачів потребує 

диференційованого підходу. Заходи, спрямовані на інформаційну освіту учнів 

(бібліотечні уроки, консультації щодо користування довідково-пошуковим 

апаратом, рекомендаційні бесіди), проводяться поетапно, з  урахуванням 

вікових особливостей. 

           У функціонуванні бібліотеки  важливим напрямом роботи є 

моніторингова діяльність. Моніторингові дослідження дають змогу 

об’єктивно та різнобічно оцінити читацькі інтереси учнів, виявити слабкі 
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місця та проблемні питання, визначити найбільш ефективні шляхи розвитку 

шкільної бібліотеки. 

          Було показано, що  інновації – необхідний елемент розвитку шкільної  

бібліотеки.  Вони не тільки позитивно впливають  на діалог між бібліотекою і 

читачем, а й дозволяють більш активно популяризувати фонд книгозбірні, 

швидше обслуговувати користувачів та знаходити відповіді на різноманітні 

запити. 

         Отже, у цій  роботі висвітлено досвід роботи шкільної бібліотеки гімназії 

щодо популяризації літератури та залучення до читання. У різних аспектах 

показано важливу роль бібліотеки  в системі  роботи  з формування  читацьких 

інтересів гімназистів; продемонстровано, як  за допомогою традиційних та 

інноваційних форм роботи бібліотеки можна популяризувати кращі 

літературні твори;  досліджено  читацькі інтереси з метою задоволення 

інформаційних, освітніх, культурних запитів і потреб користувачів. 
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