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Актуальність  і  завдання 

Без високої культури читання немає ні школи, 

ні справжньої розумової праці, читання – це 

найважливіший інструмент навчання та 

джерело багатого духовного життя 

                                   Василь Сухомлинський 

             

 

       Бібліотека – це тисячі книжок, журналів і … таємниць… 

21 століття  прийнято  вважати ерою нових технологій і стрімкого розвитку в 

сферах науки, техніки, мистецтва. Але традиційні  історичні здобутки цілої 

планети, що формувалися протягом сотень тисяч років завжди 

будуть  корисними і незамінними в нашому житті. Бібліотека – це   не просто 

книгосховище і читальна зала, а осередок спілкування «від серця до серця», це 

місце зустрічей з цікавими людьми, це невичерпне джерело інформації, це 

місце для проведення педагогічних, методичних та інших заходів. Приємно 

бачити яскраві, захоплюючі очі учнів, яких цікавить книга, які полюбляють 

читати. З такими учнями можна спілкуватися годинами. 

         Актуальність теми: особистісно - орієнтована модель навчання і 

виховання ставить сьогодні у центр уваги учня як особистість. Особистісно-

орієнтовне виховання і навчання має на меті розвиток у дітей продуктивного 

мислення, поліпшення міжособистісних взаємин у формуванні якої немала роль 

відведена книзі. З книг діти черпають інформацію про оточуючий їх світ, мають 

уявлення про добро і зло, про правила поведінки в соціумі,  книга має великий 

виховний вплив на формування духовної культури особистості.            

Головним завданням  бібліотеки вважаю - навчити дитину любити книгу, 

сприймати її як невичерпне джерело пізнання світу, знань і мудрості,  виховати   

культуру читання, інформаційну культуру  для забезпечення організації 

навчально-виховного процесу та формування всебічно розвиненої особистості.   

              І тому пріоритетним напрямком роботи шкільної бібліотеки є 

залучення   учнів до  читання за допомогою різноманітних форм роботи як 
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традиційних так інноваційних. Читання 

– це творчий процес.  Творчість – це 

народження нових ідей. Інновації – 

впровадження  цих ідей у життя. За 

висловом Томаса Едісона: «Якщо ви 

маєте бажання вигадати гарні ідеї,  

знайте кращі з них  Ви  можете запозичити». 

              Впровадження бібліотечних інновацій стимулює читацьку та 

пізнавальну діяльність учнів, сприяє покращенню обслуговування читачів та 

утвердження ролі  шкільної бібліотеки як інформаційного та дозвілевого  

центру.  Інноваційні форми популяризації книги сприяють розширенню 

читацького кругозору та інтелектуального розвитку учнів, вдосконаленню їх 

інформаційної та читацької компетентності.  

                         Так, працюючи у шкільній бібліотеці, я поставила собі за мету 

зробити все можливе, щоб мої читачі дружили з книгою як  головним засобом 

навчання та постійним джерелом знань, надбаним людством протягом багатьох 

віків. 

           Результативність співпраці  шкільного бібліотекаря залежить від того, на 

скільки майстерно бібліотекар разом  із  вчителями   школи,  батьками  

прилучає дитину до книжки, вчить оволодівати мистецтвом літературного 

читання, активно популяризує книжку, закріплює читацькі навички, розвиває 

художній смак і самостійність суджень, розширює діапазон читацького досвіду 

та знань, формує національну свідомість, характер, моральні якості.                                                                                                                                        

          Отож, відвідування бібліотеки, вміння користуватися каталогом, 

знаходити необхідну літературу, критично її опрацьовувати – все це навчає 

дітей самостійно здобувати знання, виховує навички адаптуватися в соціумі та 

бажання  творчо працювати. 

  Розвиток читацьких інтересів та читацької культури з використанням      

традиційних та інноваційних форм роботи шкільної бібліотеки.   

           «Читання - це віконце, через  яке діти  бачать і  пізнають світ і 

самих себе» - говорив   - Василь Сухомлинський.   
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         « Читання  - ось найкраще навчання » - стверджує   народна мудрість. 

Не погодитися з цими словами не можна. В актуальності їх переконуєшся 

щоразу, коли мова заходить про роль книги в житті людини. Якщо  ж говорити 

про  молодшого  учня, то в його житті  книга повинна  зайняти особливе місце. 

          Щоб сформувати інтерес учнів до книги, потрібно, щоб всі  розуміли, що          

«читання – засіб контакту з широким  світом». Тому   книгу називають      

вчителем життя. Спілкування з книгою – не така вже й  проста справа.   

          Спостереження показали, що сучасні діти стали читати значно менше. 

Якщо раніше моральність, естетична культура була показником соціального 

розвитку особистості, то тепер головним став матеріальний успіх. Дорослі 

схвильовані проблемами матеріального добробуту. У них немає часу не тільки 

на читання, але й на спілкування з власною дитиною. Їм значно  важче 

примусити  дітей до читання. Отож, діти  не мають перед собою ідеалу людини, 

яку слід цінувати і поважати за те що вона начитана, освічена, культурна. 

                Тісна співпраця бібліотекаря і вчителів відображена у вивченні 

читацького інтересу за допомогою навчальних програм та анкетувань «Що, 

кому, потрібне?». Анкетування та тестування  проводжу за віковими 

категоріями, яке дає змогу вивчити захоплення дітей, їхні інтереси, показати 

величезні можливості пізнання світу за допомогою книги (додаток). 

Проаналізувавши відповіді  дітей, складаю діагностичну схему й об’єдную їх за 

інтересами, що дозволяє більш  ефективно організувати інформування читачів, 

дискусію за прочитаною книгою чи підготовку масового  заходу з певної теми. 

Узагальнені дані анкетування школярів 1-9 класів дають можливість  визначити  

потребу навчально-довідкової літератури (діаграма 1). Потреба навчально-

довідкових книг  
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               Варто зазначити, що узагальнені дані проведеного анкетування 

сприяли реалізації Програми розвитку читання  та розширили потребу у 

придбанні книг з місцевого бюджету. Щорічно органами місцевого 

самоврядування виділялись кошти для придбання книг на клопотання 

управління освіти і відповідно до міської Програми розвитку української мови, 

української культури та історичної свідомості в місті Вараш на 2010 -2015роки, 

2016-2020 роки. Придбання книг сприяє залученню дітей до систематичного  

читання, задовольняє потреби читача (мал.1). 

                     мал.1 Виділення коштів з місцевого бюджету 

                                                                 

                                                              

        

       

 

 

 

 

 

         Також  в 2017 році  завдяки меценатам  благодійного фонду «Наш край» 

Василя Яніцького шкільній бібліотеці   були  подаровані  33 книги авторів 

сучасної прози. 

потреба книг 

мистецька -14% 

фізико-математична- 
16% 
історична-22,4% 

географічно-краєзнавча-
21% 
художня-20% 

2 458грн 2013р. 67 екз. книг художньо-

довідкової літератури 

2015р. 

2019р. 

2 675грн 

  2 596грн 

59 екз. книг художньо-

довідкової літератури 

 86 екз. книг  дит. л-ра 

НУШ 
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           У 2019 році поповнено шкільну бібліотеку дитячою літературою  для 

НУШ – 86 примірників  /фото  Додаток/.   

          Культура читання – це вміння швидко знаходити  в  бібліотеці потрібні 

книжки  або статті. Сьогодні до бібліотеки приходять не тільки за книгою чи 

інформацією, а й задля спілкування, відтворення душевного комфорту.  

Бібліотека – це місце, куди приходять за допомогою. Слід привчати дітей 

працювати  з книгою систематично, а не час від часу.   Справжній читач той, 

хто здобуті  знання втілює в життя.  

           Інтерес до книги  повинен формуватись уже з перших днів перебування 

дитини в школі. У тісній співпраці з вчителями молодших класів  працюю над 

тим, щоб  діти ще у молодшому  віці розпочинали  свою дружбу з книгою.   

Вперше приходять  діти  разом із  класоводом  до шкільної бібліотеки, щоб 

знайомитись із книгозбірнею тоді, коли  одержують книги для навчання. Це 

своєрідна екскурсія — подорож – знайомство з бібліотекою. У своїй роботі 

практикую різні форми роботи. Іноді це бібліотечний урок-екскурсія на тему: 

«Знайомство з бібліотекою», «Твоя домашня бібліотечка», «Посвята в читачі». 

Під час такої екскурсії відбувається  знайомство з бібліотечними термінами, 

незнайомими словами, що таке « бібліотека»,  «абонемент», «читальний зал», 

«формуляр»,  та ін. Під час першої зустрічі з бібліотекою розповідаю дітям про 

те, що в кожній школі є бібліотека, де живуть тисячі мовчазних мудреців.  
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Для читачів 1-4 класів в нашій 

бібліотеці  є затишний  

«Осередок для відпочинку». 

Кожен учень час від часу 

заходить сюди, щоб зустрітись  

зі своїми казковими  героями, 

або просто поспілкуватись і 

порадитись з друзями про прочитану книжку. 

   З метою розкриття  і вивчення читацьких   інтересів школярів, стану 

забезпечення учнів підручниками та їх збереження, виявлення  цікавої 

літератури у домашніх бібліотеках учнів, проводжу анкетування, результати 

якого узагальнюю у вигляді діаграм.  Вони наочно відображають кількісні та 

якісні  показники  з  досліджуваних питань (додатки таблиць ). 

               Головним джерелом вивчення  читацьких інтересів та запитів  

користувачів є також читацький формуляр. Кожного разу, аналізуючи 

формуляри читачів, я дізнаюсь про те, як часто вони відвідують бібліотеку, 

якими питаннями цікавляться, хто їх улюблені письменники, і  що найбільшою 

популярністю в молодших школярів відзначається казка (як  народна, так і 

літературна), що читають діти,   чи звертають вони увагу на книжкові виставки, 

тематичні полиці при виборі книг тощо. 

            Груповий аналіз читацьких формулярів  спонукає до більш 

відповідального та уважного підходу в обслуговуванні користувачів, дає 

можливість визначити, про що більше всього читають книги в даному класі. Це 

дає змогу спланувати відповідні  масові заходи для даного класу. Після 

групового аналізу читацьких формулярів визначаю також групи читачів за 

інтересами: юні історики,  юні краєзнавці, любителі поезії. 

          Проведення масових заходів – це також  є залучення читачів  до 

бібліотеки. Тому поряд з традиційними формами (літературні вечори, 

літературні години, презентації книг, огляди літератури, зустрічі з 

письменниками, книжкові виставки, гучні  читання),  впроваджую  сучасні 
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бібліотечні інновації, такі (як бібліокафе, бібліоменю, бібліомікс, бібліофреш, 

віртуальні виставки) (Додатки схеми), які стимулюють читацьку та 

пізнавальну діяльність учнів, сприяють покращенню обслуговування читачів та 

утвердженню ролі бібліотеки як інформаційного та виховного центру;  

популяризації книги, сприяють розширенню читацького кругозору та 

інтелектуального розвитку учнів, вдосконаленню їх інформаційної та читацької  

компетентності.  

          Особливою  популярністю серед  школярів    та  вчителів по вивченню 

читацьких інтересів  користується така форма роботи, як «День нової книги», 

«Книжкова алея». Усі люблять знайомство з новими книгами. Адже саме за ці 

роки помітно розвинена  книгодрукарська  галузь. Серед запропонованих  увазі  

читачів книги трапляються такі, які лише за вигляд палітурки вже хочеться 

прочитати. Такі масові заходи  завжди цікаві і популярні серед читачів. Це 

привертає увагу дітей і вчителів і, таким чином, залучає все більше читачів  до  

бібліотеки. 

         Як сучасний бібліотекар, часто запитувала себе?  Які ж книги 

можуть надихнути дитину на читання? Тому я з колегами міркувала і   

провела невеличке  бліц-опитування книголюбів (багато з яких професійні 

книголюби, тобто це, філологи, книго працівники, колеги, читачі) про те, яким 

книгам вони віддали перевагу, які  в дитинстві їх спонукали і надихали до 

читання, і…сформувала свій список читання. Отже це:  /Додаток/  список  

літератури бліц-опитування./ 

 Спільна робота бібліотекаря і вчителя  із залучення дітей до читання.     

            Що таке читання або уміння дитини читати? Це, насамперед, наявність 

інтересу до читання, до книг як джерела пізнання і громадського виховання, 

опанування літературною мовою, а отже, морально-естетичне та суспільне 

політичне виховання, розвиток  духовного світу школяра. Отже, читання є 

ефективним засобом навчання, виховання та розвитку компетентного читача. І 
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нам потрібно пам'ятати настанову видатного педагога В.О.Сухомлинського про 

те, що « Читання  - це одне з джерел мислення  та розумового розвитку ».  

Шкільна бібліотека підтримує тісний зв'язок  з вчителями молодших 

класів. Спільними зусиллями для  учнів  проводжу багато цікавих заходів: 

літературні читання, ознайомлення з новими книжечками, зустрічі з казковими 

героями. Разом  готуємо   бібліотечні уроки,  літературні  «диліжанси» – 

подорожі    з  героями  казок, казкові вікторини: «Подорож у країну казки»,     

«Що таке  казка?», «З  якої казки?». Такі заходи зацікавлюють дітей і вони із 

задоволенням приходять до бібліотеки Країни книжок – Читалії./ Фото 

Додаток 

         Бібліотека співпрацює з педагогічним  колективом з вивчення і 

забезпечення інформаційних потреб учнів, бо сьогодні до бібліотеки приходять 

не тільки за книгою чи інформацією,   а    й задля спілкування, для відтворення 

душевного комфорту.  Бібліотека - це місце, куди приходять  за допомогою  та  

підтримкою. 

Знання мотивів читання важливе для  виховання компетентного і 

сучасного читача Цього вимагають також технології особистісно-орієнтовної 

роботи з учнями.Як стверджують психологи, мотиви читання впливають на 

його результати. /Додаток мотиви читання/ 

            Інформаційний  сервіс користувачів – одне з  завдань бібліотекаря.  При 

організації  інформаційної роботи керуюсь такими принципами: Інформація має 

бути доступна для дітей,   якісна,    різнобічна. /Додатки схеми 1,2,3,4/   

            Доцільним  є запровадження в своїй роботі Дня бібліотворчості 

“Читаємо, малюємо, граємось”.  В бібліотеці створено творчі  осередки-

майданчики: осередок  відпочинку; осередок  творчості;  малювання; 

осередок читання, осередок дослідженняна  на яких кожен з читачів може 

знайти собі заняття до смаку: читці – декламувати вірші, художники – 

малювати, астрономи  досліджувати   і так далі…  /Додатки  фото/. 
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Система роботи шкільної бібліотеки із формування читацьких інтересів 

школярів.   

Шкільна бібліотека  сьогодні  надає допомогу не тільки  знання з   

предметів, але й формує навички  читацьких інтересів. І починати цю роботу 

слід ще у початковій школі. Більшість інформації діти сприймають за 

допомогою зору. І однією з найбільш ефективних форм пропаганди  літератури 

та  в формуванні читацьких інтересів є книжкова виставка. Оформляючи 

книжкові виставки, я завжди намагаюсь,  щоб вони були актуальні, змістовні, 

яскраві, цікаві. Великою популярністю у дітей користуються виставки-

вікторини, виставки-кросворди, виставки-портрети та інші. Не меш 

важливою  формою заслуговує практика організації роботи у бібліотеці  

відкритого доступу.   Відкритий  доступ  є поширеною формою 

обслуговування  юних читачів. Їм цікаво самим вибирати  книжки на полицях. 

Насамперед  діти кидають свій погляд на нові книги. Для дітей молодшого віку 

я розкрила фонд такими  книжковими поличками: « Мої перші книжки»,  

«Улюблені  книги моєї родини» «Для малечі про цікаві речі», «Я люблю 

читати», «Будь сучасним, читай українською», «Казка + пригода  = читаю з 

насолодою», «Краще сучасне, дитяче». Вже стало традицією проводити щороку 

місячник шкільних бібліотек.  Під час проведення якого активізується робота 

бібліотекаря та педагогічного  колективу по популяризації книги, а також  

вивчається читацький інтерес  читача /Додатки/. 

 ВИСНОВКИ. 

          Своєю роботою намагаюсь довести дітям, що читання - це бесіда з 

людьми, більш мудрими і цікавими, що книга окрилює фантазію, викликає в 

серці людини певні почуття та емоції. Дитяче читання відіграє важливу роль у 

житті дітей,  набагато більшу, ніж у житті дорослих. Книга, прочитана у 

дитинстві, залишається в пам'яті майже на все життя і впливає на подальший 

розвиток дітей, робить   моральний і естетичний вплив на юного читача.   
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Звісно, в наш час дуже складно бібліотеці конкурувати з комп`ютером  та 

телебаченням. Мені, як бібліотекарю треба постійно вигадувати щось нове, 

цікаве, щоб користувачі з задоволенням приходили до нас не тільки по книги, а 

просто поспілкуватися, подивитися нові журнали, щось запитати, про щось 

дізнатися. Адже тільки так ми не зіпсуємо свій імідж, а бібліотека буде 

залишатися втіленням нового і незнаного.  Діти повинні жити у світі краси,  

гри,  казки,  музики,  фантазії  і творчості” - так говорив В. Сухомлинський.    

 Джерело  використаної  літератури: 

1. Активні форми роботи у вихованні інтересу до читання:спільна робота 

вчителів і бібліотекаря[Текст] Г.М. Мосорик / Шкільний  бібліотекар.-№:.-

2014.-с.-4-6. 

2. Виховання у дітей інтересу до читання [Текст] Г.С.Копач /Шкільний 

бібліотекар.-№2, 2011р.с2-5. 

3. Виховання компетентного читача[Текст] /Шкільна бібліотека + № 11-12, 

червень .-2008 .-с.16-19 

4. День нової книги [Текст] /Шкільна бібліотека .- №1,2008.-с.39 

5. Залучення дітей і юнацтва до читання  (роздуми над проблемою) [ Текст] 

/Шкільна бібліотека, 2009 №6.-с.68-69. 

6.  Застосування шкільною бібліотекою нових бібліотечних технологій: 

методика, пошук, досвід [Текст] Н.Д.Сікорська /Шкільна бібліотека.-2006.- 

7. Книга – дзеркало життя  [Текст ]О.Ф Онісковець /Шкільна бібліотека 

№4,2009 с.-74-75. 

8. Особливості обслуговування в шкільній бібліотеці  [Текст]  О.М.Сидоренко 

/ Шкільний бібліотекар,№12, 2013.с.23-33 

9.  Сучасний учень та культура читання /Шкільна бібліотека.-2008.-№5.-с.13-

16. 

10. Сучасний учень і культура читання  / Шкільна бібліотека, №5.-2009.- с.59-

61 

11. Читання – перший крок до самоосвіти  [Текст] Т.О. Нестерук / Шкільна 

бібліотекка.-№2.-2008.-с.25-27 

12. Як виховувати у дітей інтерес до читання [Текст] В.В.Гаркуша /Шкільна 

бібліотека .- №6.-2009.-с.84-85. 
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 Додатки 

    

Додаток  Завдання шкільної бібліотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БІБЛІОТЕКА 

формування 

інформаційної 

компетентності 

читача 

якнайповніше інформаційне 

забезпечення навчально-виховного 

процесу в освітньому закладі 

формування грамотного 

користувача з високим рівнем 

бібліографічної та читацької 

культури 

співпраця з бібліотеками 

різних відомств та іншими 

соціальними інститутами 

в інформаційному 

забезпеченні навчально-

виховного процесу 

бібліотечно-

бібліографічне 

обслуговування 

педагогів, 

батьківської 

громадськості 
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Додаток  Завдання бібліотекаря школи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотекар-

менеджер 

сформувати й 

розвивати в учнів 

потребу в постійному 

отриманні нових 

знань 

сприяти 

збагаченню 

власного інтелекту 

та ерудиції 

формувати 

стійкі 

читацькі 

інтереси 

прищепити 

культуру 

читання 

довести учням, 

що сучасне 

навчання 

неможливе без 

ґрунтовних знань 

об’єднати всіх 

учасників  навчально-

виховного процесу  в 

справі виховання 

інформаційної 

компетентності як  

особистості 
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Додаток               Кодекс читача шкільної бібліотеки 

 

                  

 

 

 

 

                             

 

        Кодекс чч                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якщо хочеш 
поговорити з 

кимось – 
відкрий  

книгу                     

Якщо ти 
занудьгував – 

візьми 
почитай  книгу 

Якщо хочеш 
отримати 
пораду – 

відшукай її в 
книзі 

Якщо мрієш 
стати  

справжньою 
людиною –
читай книги 

КОДЕКС ЧИТАЧА 
ШКІЛЬНОЇ  

БІБЛІОТЕКИ 
ЗОШ-2 

Якщо мрієш 
знайти 
друга  - 

подружи  з 
книгою 

Якщо хочеш 
відчути 

безмежні 
можливості 

розуму - 
працюй  з 

книгою 
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Додаток.         Мотиви читання. 

 схема 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивація до читання  

Емоційне 

читання за  

власним 

завданням 

Прагматичне 

читання І 

(усвідомлене) 

 

Прагматичн

е читання ІІ 

(участь в  

іграх, 

конкурсах,  

позакласних 

читаннях, 

вікторинах) 

Примусове 

або 

навчальне 

читання 

( для 

виконання 

домашніх 

завдань) 
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Додаток.   Модель  читання сучасного компетентного читача 

 схема 2 

 

 

  

 

    

 

 

 

              

          

 

 

  

Володіє 

способами 

читання 

відповідно до 

цілі читання: 

 

Для 

навчального 

читання      

вдумливо, 

уважно 

Для відпочинку 

швидше, обговорюю 

окремі епізоди з 

рідними та друзями  

Володіє уміннями 

інформаційної обробки 

тексту :робить нотатки 

по тексту, звертається  до 

словника, якщо в тексті  

зустрічаються 

незрозумілі слова, 

викладає тест своїми 

словами   

Має домашню 

бібліотеку, в тому 

числі  не 

книжкові 

інформаційні 

ресурси 

Користується 

різними 

бібліотеками 

 

Читач, який 

має 

високий 

рівень 

культури 

Щоденно читає 

більше,ніж 

11сторінок 

тексту 

друкованого чи 

електронного 
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Додаток     Основні напрямки  інформаційного  сервісу шкільної 

бібліотеки: 

 

схема 1 

 

 

 

 

  рис.4           

 

 

     

  

Індивідуальне 

інформування 

Індивідуальні 

бесіди, 

рекомендації 

Індивідуальні  

списки 

літератури 

Виконання 

тематичних 

запитів 

Фактографічні, 

бібліографічні  

довідки 

 Система 

абонентів 

індивідуального 

інформування 
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Додаток    

 схема 2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Викладки 

літератури 

(нові 

надходження ) 

Дні  

інформації 

Книжкові 

виставки 

Масове інформування 
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Додаток 

 схема 3 

 

 

 

        

 

 

  

 

            

 

 

  

Години 

цікавих 

повідомлень 

Списки 

літератури 

 

Групове 

інформування  
Бесіди 

Рекомендаційні 

покажчики, 

дайджести 

Тематичні 

папки-досьє 
Бібліографічні 

огляди літератури 

Інформаційні  

бюлетні 

інформперерви 
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 Додаток   

 схема 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформування адміністрації школи 

Інформування педагогічного 

колективу 

Інформування учнів-читачів 

Інформування батьків 
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Додаток       АНКЕТА ДЛЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

 

 

           АНКЕТА ДЛЯ УЧНІВ  

        ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  

1 Чи любиш ти читати книги?   Які 

саме? 

2. Скільки книг прочитуєш  протягом 

місяця? 

3.Яким чином вибираєш книги для 

читання? 

4.В якій бібліотеці, крім шкільної ,береш  

книги ? 

5.Чи вмієш користуватися 

бібліотечними каталогами? 

6.З якою швидкістю  читаєш? Кількість 

слів за одну   хвилину? 

 

7.Чи робиш будь-які записи під  час чи 

після читання?           
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Додаток               АНКЕТА ДЛЯ УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ 

                                 

 

          

АНКЕТА ДЛЯ УЧНІВ  5-9 КЛАСІВ 

1 .З якого часу ти користуєшся шкільною 

бібліотекою? 

2. Чи маєш ти домашню бібліотеку? 

3. Скільки книг  нараховуєш? 

 4. Яка література  в  ній  переважає? 

5. Про  що  любиш читати? 

6. Які  твої   улюблені  письменники  і  поети? 

7. Твої  улюблені  герої   з  книг? 
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Додаток               « Чи любиш ти читати ? » 

ТАК   ТЕСТ    НІ    

      Що         

читаєш 

щодня? 

   

Щодня 

дивися 

мультики? 

Знаєш, 

хто 

написав 

пригоди 

Вінні 

Пуха? 

У тебе  є 

улюблена 

книжка? 

Кепкуєш над      

однокласника-

ми, які носять 

окуляри? 

Ходиш 

до 

бібліо-

теки? 

Любиш 

комікси? 

Коли - не будь 

виривав 

сторінки з 

книжки? 

Хочеш  

мати  

плеєр? 

Поміняв би 

свій  

портфель 

на ролики?  

У тебе  

обгорнуті  

підручники? 

Любиш 

розгадувати 

кросворди? 

Витрачаєш 

кишенькові 

гроші на  

жуйки? 

Б’єш 

однокласників  

книжкою по  

голові? 

Хочеш  

стати 

книголю-

бом? 
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Додаток    Бліц - опитування колег, книголюбителів, учнів, вчителів, які 

книги привели іх до читання в ранньому віці. Отже це … 

                Астрід Ліндгрен «Пеппі Довгапанчоха», «Малий і  Карлсон   

Льюїс Керрол «Аліса в Країні чудес» 

  Казки Ганса Крістіана Андерсена, Шарля Перро та Оскара  Уайлда 

Джоан Ролінг «Гаррі Поттер» 

Лемоні Снікет «Лихо та й годі» (серія книг) 

   Елеанор Портер «Поліанна» 

     Туве Янсон «Країна Мумі-тролів» 

Павленко Марина «Русалонька із 7-В»(серія книг) 

     «Улюблені вірші» видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-га» 

Француаза Буше  «Книжка, яка допоможе полюбити книжки навіть 

тим, хто не любить читати. Для дітей і дорослих 

       Роальд Дал «Чарлі і шоколадна фабрика», «Матильда» 

        Томас Майн Рід «Вершник без голови» 

         Пауль Маар «Машина для здійснення бажань, або Суботик    в      

суботу» 

Люк Бессон «Артур і мініпути» (так, він не тільки фільми           чудові 

знімає) 

Януш Пшимановський «Чотири танкісти і пес»  і т.д. 

             

 

                                             

Захопливого читання! 
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Додаток.  Спільна робота шкільної бібліотеки і вчителя 

 

У дні проведення місячника шкільних бібліотек 

 

 

 

Книжкові виставки в шкільній  бібліотеці 
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Огляд цікавих  книжок 

                                           

 

 Осередок відпочинку                                     Осереедок дослідження   
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Осередок читання 

 

Міський семінар шкільних бібліотекарів на базі ЗОШ №2 
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Придбано нову дитячу літературу для НУШ – 86 примірників 

 

Малюнки до прочитаних книг 
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Додаток 5   Анкета по вивченню читацьких інтересів учнів 

1.Чи любите Ви 

читати книжки?: 

- так – 65% 

- ні – 9 % 

- інколи – 36% 

 

2.Книга для Вас 

– це: 

-задоволення-29% 

самоосвіта – 48% 

розвага – 18% 

-неприємна 

несподіваність – 

5% 

 

3. Ви читаєте: 

- щодня – 33 % 

-1 – 2 рази на  

тиждень – 45 % 

- 1 – 2 рази на      

місяць – 27 % 

- Не читаю           

зовсім – 4% 

4.  Книжки для 

читання           

берете: 

-у шкільній           

бібліотеці – 46% 

-      у міській  

бібліотеці  - 24%                                              

- користуюсь 

послугами     

Інтернету –  22 %  

-позичаю у друзів 

– 8% 

5. Небажання 

6. Подобається  

читати?: 

- пригоди – 15 

- історичні – 5 

- детективи – 

15 

- казки  – 5 

- фантастика – 

10 

- веселі історії, 

жарти, анекдоти 

– 5 

- поезія – 6 

- енциклопедії, 

довідники – 10 

- науково-

пізнавальна 

література –14  

 

7. Потрібну 

інформацію в 

бібліотеках   ви 

одержуєте: 

- завжди – 19% -

- досить часто-

54%  - 

- інколи - 24% 

8. Чи вважаєте 

Ви книгу 

основним 

джерелом 

інформації: 

- так – 64% 

- ні – 36% 

9.Чи потрібні 

бібліотеки в 

сучасному 

суспільстві: 

10. Ви користуєтесь 

Інтернетом для: 

- спілкування                    

в чатах – 30% 

- підготовки 

домашніх завдань –

20 % 

- онлайн ігри – 25% 

- читання              

книжок – 20 

- не користуюсь 

взагалі – 5% 

11. Чим Ви 

займаєтесь у 

вільний час: 

- читаєте – 12% 

- спілкуєтесь з 

друзями – 30% 

- слухаєте           

музику – 8% 

- «спілкуєтесь» з 

комп’ютером – 20% 

- займаєтесь     

спортом – 10% 

- дивитесь       

телевізор – 10% 

- займаєтесь 

самоосвітою (гуртки, 

курси, репетитори) – 

10% 

 

12. Дайте оцінку 

шкільній 

бібліотеці від 1 

до 5 балів: 

- наявність 

необхідної 

літератури 

1 бал – 0% 

2 бали – 0% 

бали – 14% 

4бали – 43% 

5балів – 43% 

13.якість 

обслуговування 

читачів 

(допомога при 

виборі книг, 

спілкування з 

читачами) 

1 бал – 0% 

2 бали – 0% 

3 бали – 10% 

4 бали – 28% 

5 балів – 62% 

14. Хто  

допомагає  тобі  

у виборі гарної 

книжки? 

- бібліотекар -

85%      

 - вчитель -  10%           

- друг - 5 % 
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читати 

призводить до : 

- неробства - 52%  

- неуцтва   - 75 %  

- пияцтва   -  60%  

-хуліганства -50% 

- поганого  

здоров’я  -55% 

- так – 95%           

ні – 5% 

 

 

 

 Додаток.    Моніторинг  анкет по вивченню читацьких інтересів: 

                                                   Чи  любите  ви читати? 

 

Додаток 

 

 

 

Так – 
65 % 

Інколи 
-36% 

Ні-9% 
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 Додаток  

                                 

1   -         33   %   -     читають   щоденно ; 

2   -         45   %     -    1 – 2 рази на тиждень  ; 

3   –        27   %    -    1--2  рази на місяць ; 

4   -          4   %    -     не   читають  зовсім . 

 Додаток  

 

46% 

24% 

22% 

8% 

Книжки для читання які ви берете: 
 

У шкільній бібліотеці 

У міській бібліотеці 

В інтернеті 

позичаю в друзів 
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 Додаток  

 

 

 

 Додаток 

 

 

 

 

 

15% 

5% 

15% 

5% 10% 

5% 

6% 

10% 

14% 

Подобається читати 
 

пригоди 

історичні 

детективи 

казки 

фантастика 

веселі історії і т.д. 

поезія 

енциклопедії 

пізнавальна література 

Потрібну інформацію в бібліотеках 

одержуєте:

19%

54%

24%

3%

завжди

досить часто

інколи

ніколи
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Додаток 

 

Додаток   

 

 

 

 

 

 

 

 

64%

36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

так ні

Чи вважаєте ви книгу основним джерелом 

інформації?:

Ряд1
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Додаток        Ви користуєтесь Інтернетом для 

 

 

Додаток   

                        Чим Ви займаєтесь у вільний час: 

 

 

 

 

 

  

30% 

20% 
 

25% 

20% 

5% 

спілкування в чаті 

підготовка д\з 

онлайн ігри 

читання книжок 

не користуються 

12% 

30% 

8% 
20% 

10% 

10% 
10% 

читаєте 

спілкуєтесь з друзями 

слухаєте музику 

спілкування з ком'ютером 

спорт  

дивитесь телевізор 

самоосвіта 
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Додаток  

           Дайте оцінку шкільній бібліотеці від 1 до 5 балів 

 

 

Додаток 

 

 

 

0 0% 
14% 

43% 

43% 1 бал 

2 бали 

3 бали 

4 бали 

5 балів 
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Додаток  

 

 

  

85% 

5% 

10% 

0 

Хто допомагає тобі у виборі книжки? 

Бібліотекар  

Вчитель 

Друг 
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Додаток  

 

 

  1.     Записано  до    шкільної  бібліотеки  

  2.     Читання   як задоволення  

  3.     При виборі книги звертаються до бібліотекаря 

  4.     До батьків 

  5.     До друзів 

  6.     Викликають  особливу зацікавленість казки 

  7.     Пригоди 

  8.     Поезія 

  9.    Книга відіграє  велику роль 

 10.    Книга  -- друг.  наставник 

 11.    Небажання читати  призводить до неуцтва 

 12.    Читають  на дозвіллі 

 

  

79%

67%

72%

33%
36%

55%

59%

8%

68%

60%

72%

57%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Динаміка вивчення читацьких 

інтересів
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Додаток  

 

 1.   Люблять  читати   

 2.   Записані   до  шкільної    бібліотеки 

 3.   Батьки   відвідують  бібліотеку 

 4.   Ходять до  бібліотеки  1 раз  на тиждень 

 5.   Взагалі   не    ходять 

 6.   Науково-популярну 

 7.   Додаткову  літературу 

 8.   Грають  за комп`ютером 

 9.   Домашня  бібліотека 

10.  Записані  до   міської  бібліотеки 

11.   Читають  батьки   вдома 

12.   Раз  на  місяць  відвідують  бібліотеку    

13.   Читають  художню  літературу 

14.   Ведуть  щоденник читання 

15.   У  вільний  час  дивляться   телевізор  

16.   Читають    книгу 
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Додаток      Традиційні, нові та сучасні  форми залучення  

учнів до читання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиційні,  нові  форми для 

залучення учнів до читання 

Проведення бібліотечних 

уроків мультимедійними 

засобами (слайд-

презентації) 

Проведення 

бібліотечних 

уроків  з 

використанням 

комп’ютерної  

техніки 

Книжкові 

виставки 

Огляди 

літератури 

Обговорення  

книги 

Гучні  читання 

Бесіди 

Читацькі  

конференції 

Використання на 

бібліотечних 

уроках 

інтерактивних 

методів роботи 

Буктрейлер Біліофреш 
 

Бібліо- 

кафе 

Бібліо-

мікс 

 

Коктейль-

презентація 
Бібліо-

пікнік 
Печа-куча 

(20слайдів-

за20сек.) Копі-паст 
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 Додаток  Цілі та функції віртуальної виставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Віртуальна 

виставка 

Пропонує 

зацікавитися 

темою 

Популяризує 

бібліотечний фонд 

Презентує книги 
Дозволяє в текстовому 

режимі надати  

додаткову інформацію 

Дає можливість 

звернутися до 

інших інтернет 

ресурсів 
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Додаток     Вивчення  та розвиток читацьких інтересів 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Розвиток           

читацьких  

інтересів 

Вивчення 

читацьких 

інтересів 

          БІБЛІОТЕКА 

індивідуальні  бесіди 

Консультації 

пріоритетне обслуговування при 

зверненні за інформацією.  

індивідуальні бесіди про цікаві книги  

 

 анкетування для виявлення 

читацьких інтересів 

аналіз читацьких інтересів 

рекомендації 


