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ВСТУП 

Сьогодні Україна знаходиться в новій соціальній реальності, що вносить 

принципові зміни як у розвиток держави, суспільства, так і у визначення 

пріоритетності напрямків освіти. 

Стрімка інформатизація освіти вимагає від освіти сприяння вихованню 

гармонійної особистості з постійним прагненням до пошуку інформації, 

свідомого осмисленого добору інформаційних джерел, з сформованими 

навичками систематизації та особистісної оцінки інформації. 

Саме шкільна бібліотека являється скарбницею інформації в середині 

школи, основні завдання якої – це забезпечення інформаційних потреб учнів і 

педагогів. 

На це і орієнтує працівників шкільної бібліотеки «Стратегія розвитку 

бібліотечної справи на період до 2025 року», затверджена розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р № 219-р, у якій сказано, що 

«основним завданням бібліотеки є бібліотечно -інформаційне обслуговування 

користувачів у забезпеченні всіх напрямків навчально-виховного процесу 

конкретного закладу, у засвоєнні як програмних так і позапрограмних вимог». 

Шкільна бібліотека  є  структурним підрозділом школи, основною 

метою якого є забезпечення інформацією навчально-процесу. 

Зміни, що проходять сьогодні в закладі загальної середньої освіти, згідно 

вимог Нової Української  школи, змушують вчителів та учнів все частіше 

звертатися до самостійної  роботи  з книгою, довідковою літературою та 

періодичними виданнями. 

Одним із головних завдань шкільних бібліотекарів є виховання в учнів 

інформаційної культури читання, вміння користуватися бібліотекою, набуття 

потреби в систематичному читанні літератури для розвитку творчої думки, 

успішного засвоєння факультативних курсів. 

Сучасна шкільна бібліотека – це насамперед інформаційно-ресурсний 

центр, пріоритетними завданнями якого сьогодні є формування інформаційної 

культури особистості учнів і зміцнення соціального партнерства школи в 
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оновленому соціокультурному середовищі. Виходячи з педагогічного ухилу, 

діяльність бібліотеки навчального закладу, ефективна її робота неможлива без 

добору, адаптації до бібліотечних умов і використання в роботі інноваційних 

педагогічних технологій. 

Актуальність. Сьогодні педагоги, батьки,  бібліотекарі  з тривогою 

говорять про те, що діти дедалі менше читають. Результати сучасних 

досліджень читання юнацтва свідчать, що престиж читання знизився і 

перевага віддається іншому дозвіллю – відеоігри, спілкування у соціальних 

мережах, телебачення, комп’ютер тощо. Це негативно впливає на розвиток 

особистості сучасної молоді.  

Стурбованість світової громадськості викликає падіння показників 

підліткового читання і збільшення часу, який вони проводять перед екранами 

телевізора, комп’ютера або смартфону. За даними досліджень, читачі 

відрізняються від нечитачів рівнем інтелекту. Ті, хто читають здатні творчо 

мислити ,швидше знаходити правильне рішення, можуть висловити свою 

думку, краще володіють мовою.  

В умовах інтеграції освітніх комунікацій до глобального Інтернет-

простору актуалізується необхідність підвищення ефективності 

функціонування шкільних бібліотек через створення інтерактивного 

освітнього простору. 
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РОЗДІЛ 1. РОЛЬ ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ В ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ 

1.1. Особливості обслуговування користувачів у шкільних 

бібліотеках 

 

Бібліотечно-інформаційне обслуговування є нормативно закріпленим за 

шкільною бібліотекою.  Бібліотека- це обов’язковий структурний    підрозділ  

закладу загальної середньої освіти , що «здійснює  бібліотечно-інформаційне, 

культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу ,як в 

урочний, так і в позаурочний час».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Соціокомунікаційна модель шкільного бібліотечного простору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітньо комунікаційний простір 

Шкільний 
бібліоте 

кар 

Шкільний бібліотечний простір 

Міжособистісні комунікації Функціональні зони. Дизайн 

Освітні комунікації Технологічне середовище 

Документні комунікації Предм.-простор.середовище 

Бібліотечний фонд, Медіатека 
Електронні ресурси 

Інформаційно-комунікаційне середовище Бібліотечне середовище 
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Зовнішнім контуром шкільного бібліотечного простору є освітньо-

комунікаційний простір, як інформаційна система, сукупність умов щодо 

розвитку шкільної бібліотеки. Внутрішній рівень складають: бібліотечне та 

інформаційно-комунікаційне середовище. Інноваційним суб’єктом організації 

і функціонування шкільного бібліотечного простору виокремлено шкільного 

бібліотекара. 

У системі освітньо-комунікаційного простору закладу загальної 

середньої освіти бібліотечне обслуговування здійснюється відповідно до 

соціокультурних та інформаційно-освітніх потреб відносно учнівського, 

викладацького та адміністративного складу користувачів. Відповідно до 

ступенів шкільної освіти бібліотечне обслуговування школярів розділено на 

початкову, середню та старшу (профільну) ланки, які складають наступні 

вікові групи: школа І ступеня (1–4 класи, учні 6–10 років), школа ІІ ступеня 

(5–9 класи, підлітки 11–15 років), школа ІІІ ступеня, профільна (учні старших 

класів, 15–17 років). Крім школярів, як основної групи користувачів, є також 

вчителі, працівники школи (адміністрація, обслуговуючий персонал). 

У процесі бібліотечного обслуговування користувачів і популяризації 

читання використовуються як індивідуальні, так і масові форми 

обслуговування. 

Серед індивідуальних форм переважають такі: вивчення читацьких 

інтересів, аналіз читання, робота з формулярами читача, індивідуальне 

керівництво читанням на основі рекомендаційних списків читання, бесід. 

Метод індивідуальної бесіди застосовується в процесі керівництва під час 

запису користувача в бібліотеку (орієнтуюча бесіда), рекомендації у виборі 

книги (рекомендаційна бесіда), міжособистісного спілкування щодо змісту 

прочитаної книги. 

Масові заходи проводяться у формі літературних вікторин, екскурсій, 

інформаційних годин, бібліотечних свят культурно-просвітницького 

спрямування (патріотичного, екологічного, естетичного); вони потребують 

кропіткої попередньої роботи з учнями, співпраці з учителями.  
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Саме масові форми ефективніше сприяють створенню зв’язків між 

читачами та бібліотекою. 

Серед особливих заходів в початкових класах, що є традиційними і 

проводяться в школі з року в рік: Свято першокласників «Посвята в читачі», 

Родинні свята (Свято матері). Під час популяризації книги серед учнів 5-9 

класів є доречними такі: книжкові виставки;  бібліотечний огляд літератури в 

цікавій формі; літературні диспути з обговоренням прочитаних книг. Серед 

ефективних заходів, що сприяють популяризації художньої літератури і 

читання, можна назвати виставки до ювілейних дат з дня народження 

письменників з рекомендованою програмою та літературою. 

У старшокласників набувають популярності активні форми масових 

заходів громадянської, профорієнтаційної та наукової спрямованості: 

предметні тижні, диспути і дебати, брейн-ринги, уроки-подорожі. У 

тематичному контексті профільна школа особливу увагу приділяє 

профорієнтації та організації науково-дослідницької та творчої діяльності 

учнів. 

У початковій школі при проведенні уроків позакласного читання та 

самоосвіті, шкільною бібліотекою пропонується перелік художніх 

літературних творів. У позаурочний час молодші школярі знайомляться з 

бібліотекою школи, її книжковим фондом, набувають первинних умінь 

користуватися довідково-бібліографічним апаратом шкільної бібліотеки. 

Основною організаційною формою в напрямку залучення учнів до 

читання, а також виховання інформаційної культури є бібліотечний урок, що 

об’єднує різні форми роботи: це бесіди, огляди літератури, інтелектуальні 

ігри, турніри, різноманітні книжкові виставки, перегляди тощо. Теми до них 

підбираються особливо старанно, з метою зацікавити учнів і вчителів: «За 

обкладинкою цілий світ», «Дім, в якому живуть книги», «Із слова починається 

людина». 

Основними напрямками роботи шкільної бібліотеки у формуванні 

системи бібліотечно-бібліографічних знань користувачів визначено: 
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створення позитивної мотивації до самостійного отримання нової інформації 

на основі базових знань, її пошуку та систематизації; ознайомлення з різними 

джерелами інформації та їх систематизація. 

Крім бібліотечного уроку, серед масових форм роботи важливу роль у 

стимулюванні читацької активності молодших школярів відіграють 

різноманітні конкурси (на кращого читача, на кращий читацький щоденник, 

на кращий відгук про прочитану книгу, на кращу ілюстрацію до твору), які 

сприяють створенню ситуації успіху юного читача, відчуття радості з приводу 

нагородження переможців грамотами. В процесі проведення індивідуальних 

бесід і масових заходів систематично формується певний читацький кругозір, 

учні вдосконалюють навички роботи з книгою.  

У старшій школі набуває пріоритету профорієнтаційна робота шкільної 

бібліотеки, пов’язана з завданням інформаційно-бібліографічної допомоги 

старшокласникам в розвитку їх свідомості і самоактуалізації щодо вибору 

майбутньої професії. До традиційних напрямків профорієнтації в умовах 

шкільної бібліотеки відносять: виставки книг про різні професії, інформаційну 

підтримку класних часів.  

Традиційно шкільна бібліотека надає користувачам інформаційно- 

бібліографічні знання у вигляді бібліографічних довідок або консультацій. З 

цією метою в читальній залі проводяться індивідуальні і групові  бібліотечно- 

бібліографічні консультації, під час яких вчать читачів користуватися  

картотеками, енциклопедіями, словниками, довідниками, дають адреси 

корисних освітніх сайтів, при цьому роблять примітки у формулярі читача з 

метою подальшого систематичного керування читанням.  

Отже, на сучасному етапі шкільні бібліотеки забезпечують створення 

комунікаційного середовища задля сприяння освіті та гармонійному розвитку 

учнів, яке має задовольнити їх інформаційні потреби і реалізувати право на 

безкоштовний вільний доступ до освітньої інформації, залучити до читання 

шляхом розкриття бібліотечних фондів. 
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1.2. Основні напрямки підтримки дитячого читання 

 

Входження людини в період розвитку інформаційного суспільства, зі 

стрімко зростаючими обсягами нових знань та інформації, спричинило за 

собою зміну теорії «освіта на все життя» на концепцію безперервної 

самоосвіти, саморозвитку та самоаналізу. Освіта перетворюється в 

безперервний процес і далеко виходить за межі традиційного формального. 

Перед школою ставиться завдання формувати вміння вчитися, здобувати 

інформацію, отримувати від неї необхідні знання.  

Відповідно до розгортання нових бібліотечних та освітніх шаблонів 

окреслено такі напрями гуманізації інформаційно-комунікаційного 

середовища шкільної бібліотеки: 

− популяризація читання та виховання інформаційної культури і 

медіа культури в процесі проведення індивідуальних та масових заходів, 

зокрема бібліотечних уроків; 

− соціологічне виховання під час краєзнавчої та естетичної 

бібліотечно-бібліографічної  роботи; 

− налагодження ефективної вербальної комунікації шкільного 

бібліотекара як комунікатора культури з читачами; 

− гуманізація як концептуальна складова моделювання та організації 

шкільного бібліотечного простору на засадах застосування архітектурних 

рішень, ігрових технологій, бібліотечного дизайну. 

Важливим аспектом оптимізації діяльності шкільних бібліотек є 

залучення учнів до читання, яке розвиває їх творчі та інтелектуальні здібності, 

сприяє освіті і вихованню гармонійно розвинутої культурної особистості. Під 

поняттям «дитяче читання» розуміємо процес взаємодії дитини з текстом 

твору – читання, слухання, перечитування, переказування, доповнення і т. д. 

Читання – процес спілкування дитини з книгою. Дослідники дитячого читання 

одностайно відзначають, що процес читання вимагає певного рівня розумових 

здібностей, серед яких основне місце займають асоціативні, узагальнюючі 
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чинники, здатність до запам’ятовування, вміння зосередитись на дії. Читаючи 

текст, дитина повинна вміти виділити основні й суттєві риси, ознаки, 

відокремити головне від другорядного, загальне від конкретного, знайти 

зв’язки, залежності. Тільки так можна зрозуміти зміст прочитаного, передати 

й запам’ятати його, пов’язати з раніше набутим досвідом. Літературна освіта 

не обмежується тільки читанням, оскільки передбачає активну роботу на 

основі прочитаного: осмислення, інтерпретацію, висловлювання власних 

оцінок, аналіз на рівні сюжету, героя, автора тощо. Йдеться не тільки про 

читацькі, а й про вміння і навички літературознавчого характеру, які в свою 

чергу спонукають до формування критичного мислення, комунікативного, 

естетичного, творчого розвитку дитини. Фахівці зауважують, що учні, які 

зростають в електронному середовищі, втрачають комунікативні навички 

роботи з книгою як джерелом освітньої інформації, у зв’язку з чим набуває 

розповсюдження «функціональна (вторинна)  неграмотність», що свідчить про 

стрімке зниження ролі навчальної художньої книги в формуванні 

інформаційного світогляду. 

Ефективність процесу навчання тепер багато в чому визначається якістю 

забезпечення інформаційних потреб школярів, а це, безумовно, потребує 

значної підтримки з боку бібліотек. Слід зазначити, що виховання дітей – це 

проблема особливої складності, кардинальна функція будь-якого соціально 

здорового суспільства. Зміни соціокультурної і соціо-освітньої ситуації 

сприяли тому, що у вітчизняній педагогіці поступово утверджується 

гуманістичний ідеал освіти (навчання, виховання, розвитку) і пропагується 

гуманітаризація освіти, а проблема виховання підростаючого покоління в 

сучасному суспільстві виходить на перший план. Одним з інститутів 

педагогічної соціалізації в сучасній загальноосвітній організації може 

виступати шкільна бібліотека. 

Шкільна бібліотека озброює учнів навичками безперервної самоосвіти і 

розвиває уяву, допомагаючи їм стати відповідальними громадянами». Одним 

із завдань бібліотеки є емоційний і дисциплінуючий вплив на учнів і 
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педагогічний колектив. Роль шкільної бібліотеки полягає в тому, що вона 

орієнтує в єдиному напрямку інтереси та очікування людей, які користуються 

нею. Шкільна бібліотека надає інформацію та ідеї для успішного навчання 

користувачів, їх соціалізації в сучасному світі, яка будується на інформації та 

знаннях. В умовах переходу до суспільства знань по-новому осмислена місія 

бібліотек загальноосвітніх організацій. Місія шкільної бібліотеки XXI століття 

полягає в формуванні інформаційної та медіакультури особистості. 

Безумовно, шкільна бібліотека є активний учасником педагогічного та 

виховного процесів, що відбуваються в сучасній школі. 

Бібліотекар сучасної шкільної бібліотеки і вчитель мають володіти 

такими якостями, як здатність до інноваційної діяльності, любов до дітей, 

громадянська відповідальність, інтелігентність, духовна культура, фізичне 

здоров'я, потреба в постійній самоосвіті. 

Шкільна бібліотека бере участь у педагогічній діяльності школи. 

Свідчення цього – участь бібліотеки в педагогічних читаннях, участь в 

педагогічних радах. Всі наведені вище аргументи дозволяють констатувати 

освітньо-розвиваючу функцію шкільної бібліотеки і розглядати її 

співробітників як педагогів, професійних партнерів вчителів- предметників, а 

саму шкільну бібліотеку – як найважливішого учасника педагогічної системи 

освітньої організації. 

Сучасна шкільна бібліотека – це особливе середовище, де 

різноманітними формами і методами здійснюється виховна діяльність, це 

виховний і педагогічний простір, а також соціокультурний центр для дитини, 

для вчителя і для батьків.  

У 2016 р. Урядом схвалено Концепцію державної політики щодо 

розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період 

до 2025 року, яка передбачала такі завдання: 

− удосконалення системи проведення моніторингу читацького попиту 

в бібліотеках та формування на основі отриманих результатів переліку видань, 

випуск яких здійснюється за державним замовленням; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/111-2016-%D1%80#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/111-2016-%D1%80#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/111-2016-%D1%80#n10
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− розроблення та запровадження методики залучення до читання 

вихованців дошкільних навчальних закладів та учнів початкових і середніх 

класів загальноосвітніх навчальних закладів; 

− популяризації вітчизняної видавничої продукції в засобах масової 

інформації (створення циклів теле- та радіопрограм, спеціальних рубрик у 

друкованих засобах масової інформації, розміщення соціальної реклами); 

− підготовки та проведення просвітницьких кампаній, літературних 

конкурсів, інших заходів щодо популяризації вітчизняної видавничої 

продукції та читання. 

 В Україні відсутня національна програма підтримки книги для дітей 

книги й читання, не передбачене її цілеспрямоване державне фінансування, що 

гальмує процес залучення сучасної дитини до систематичного й якісного 

читання. Основними проблемами в галузі законодавчого забезпечення 

видання й поширення дитячої книги є незадовільний рівень популяризації 

вітчизняної книги та пропаганди читання та декларативність певної частини 

базових нормативних документів. 
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РОЗДІЛ 2. ОПИС ДОСВІДУ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ 

СЛОБОЖАНСЬКОГО ЛІЦЕЮ №1 

 

Шкільна бібліотека  – це фундамент освіти і самоосвіти, це скарбниця 

інформації в школі. Головна функція бібліотеки полягає в тому, щоб зробити 

інформацію доступною. Для того, щоб шкільна бібліотека успішно працювала 

в цьому напрямі, вона повинна бути забезпечена необхідним сучасним 

обладнанням, комп’ютерною технікою. 

Перед  бібліотекарем  школи – широке поле діяльності: 

- забезпечення навчального процесу як підручниками, так і 

додатковою літературою, і сприяння розвитку рідної мови, і збагачення юних 

читачів знаннями історії рідного краю, його  екології, економіки;  

- розвиток в учнів культури читання, і прищеплення їм навичок 

самостійної роботи з книгою, і виховання бережливого ставлення до неї; 

- допомога вчителеві у підвищенні його  методичної та педагогічної 

майстерності. 

Щоб вчителі та учні мали уявлення про нову фахову та художню 

літературу практикується організація книжкових виставок. 

З метою популяризації знань, зацікавлення дітей читанням та 

навчальним предметом учителі разом з бібліотекарами проводять 

інтелектуальні конкурси, вікторини, турніри, книжкові виставки, огляди 

літератури, літературне лото. 

Підібрати необхідний матеріал, знайти потрібну  інформацію – тут теж  

на допомогу приходить бібліотекар.  

Особливою ланкою в системі виховання читача є молодші школярі. У 

початковій школі є обов’язковими уроки позакласного читання, що надає 

можливості їх проведення в умовах шкільної бібліотеки, інтеграції з 

бібліотечними  уроками . 

Підлітки є найбільш соціально вразливою верствою користувачів 

шкільної бібліотеки. Саме в цьому віці шкільна бібліотека, організовуючи 
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інформаційно-комунікативний простір читання, позитивно впливає на 

ціннісні установки школярів. В напряму популяризації української художньої 

книги є важливою співпраця з дитячими бібліотеками. Учні старших класів у 

процесі проведення масових заходів освоюють навички окремих професій. 

Важливе місце в 

структурі бібліотечно-

інформаційної діяльності 

посідає виставкова робота, 

яка є засобом розкриття 

інформаційних ресурсів, 

демонстрації стилю 

бібліотеки. (мал. 1) 

Робота бібліотеки ведеться згідно річного плану. Вона спрямована на 

національно-патріотичне, трудове, громадське виховання та виховання 

культури читання учнів і позакласне читання. 

Треба зазначити ,що всі заходи ,які проводяться в школі, проходять за 

участю шкільних бібліотекарів. До нас звертаються по допомогу у пошуку 

матеріалів, розробці та проведенні позакласних заходів, як вчителі, так і учні. 

І працюємо ми всі в тісному  контакті, доповнюючи один одного. 

Для учнів молодшої школи проводяться такі масові заходи, як 

літературна гра, казкові вікторини, інтерактивна гра, ерудит-лото (Додаток 1). 

Завдяки грі молодші школярі прилучаються до книги, вчяться співпереживати 

разом з літературними і казковими героями. Для учнів 5-9 класів проводяться 

вікторини, краєзнавчі години, бібліотечні уроки, диспути та різноманітні 

конкурси (Додаток 2). Для учнів старших класів (профільних) організовуються 

інформаційні години, калейдоскоп професій ,усний  журнал (Додаток 3). 

Мал. 1. Виставкова робота 
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Однією з форм популяризації шкільної 

бібліотеки є Всеукраїнський місячник шкільних 

бібліотек, який проходить щорічно у жовтні 

місяці. В цьому навчальному році місячник 

шкільних бібліотек проходив під гаслом 

«Бібліотека Нової української школи – простір 

для освітніх можливостей кожного учня». В 

рамках місячника  в нашому ліцеї були проведені 

такі заходи:     

✓ фото крос «Моє хобі – читання» 

(мал. 2);     

✓  дублер-шоу «Бібліотекар на 

перерву» (мал. 3); 

✓ благодійна акція «Книжка в 

дарунок бібліотеці» (мал.4); 

✓ читацький паркан «Я люблю 

нашу бібліотеку» (мал.5);  

✓ круглий стіл «Бібліотека + 

НУШ = співпраця на користь 

майбутнього» (мал.6). 

 

 

 

Мал. 2. Сторінка бібліотеки у 

соціальній мережі Instagram 

Мал. 3. Дублер - шоу  

Мал. 4. Благодійна акція  

Мал. 5. Читацький паркан 

Мал. 6. Круглий стіл 
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Естетичне виховання дітей здійснюється у процесі керівництва їхнім 

читанням і спрямоване на виховання  з дитинства смаку, розуміння і потреби 

спілкування зі справжнім мистецтвом. Цьому допомагають години поезії, 

присвячені творчості відомих 

поетів.  

В ліцеї проводилась 

зустріч з місцевим поетом  

рідного краю Романом 

Васильовичем  Каховичем, який  

захопив учнів 8-х  класів 

виразним читанням своїх 

поетичних  творів. На згадку про 

цю зустріч  він подарував бібліотеці збірку  творів письменників-аматорів 

селища Слобожанського з автографом (мал.7.). Книжки, придбані таким 

чином, часто  бувають цінними, рідкісними і дуже необхідними у фонді 

бібліотеки. 

Одним з головних завдань роботи бібліотеки ліцею є ремонт і 

збереження навчальної 

літератури. На початку 

кожного навчального року 

в ліцеї створюється  актив 

бібліотеки по збереженню 

підручників, який  

розробляє заходи на весь 

рік. Два рази на рік актив 

проводить перевірку стану 

підручників в усіх класах ліцею. Поліпшенню роботи щодо виховання у дітей 

бережливого ставлення до книги, допомагають змагання між класами на краще 

збереження підручників. Результати  такого змагання  узагальнюються на 

мал. 7. Зустріч з Р.В. Каховичем 

мал. 8. Перевірка стану підручників 
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екрані. Таким чином, педколектив школи та  бібліотекарі виховують в учнів  

відповідальність, дбайливе ставлення до книги – як до джерела знань. (мал. 8).  

Щорічно в учнів перших класів  викликають захоплення   екскурсії до 

шкільної бібліотеки «Подорож  в країну книг». Під час цих екскурсій 

бібліотекарі   знайомлять дітей  

з правилами  користування 

бібліотекою і правилами 

поведінки в ній, навчають їх 

культури читання. (мал. 9). 

Підсумовуючи сказане, 

слід наголосити, що резерви 

шкільної бібліотеки в справі 

інформаційної роботи далеко 

не вичерпані. 

Успіхи у розв’язанні проблем, поставлених перед освітою самим 

життям, у великій мірі залежать від добре організованої взаємодії школи і 

бібліотеки, вчителя і бібліотекаря. 

 

 

мал. 9. Екскурсія до бібліотеки 
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ВИСНОВКИ 

 

Шкільна бібліотека як важливий структурний підрозділ закладу 

загальної середньої освіти, використовуючи весь арсенал форм і методів 

бібліотечної роботи, має спрямовувати свою діяльність на створення 

ефективної системи  бібліотечно-інформаційного забезпечення учасників 

освітнього процесу, сприяти задоволенню особистісних інформаційних, 

інтелектуальних, духовних потреб користувачів. 

У країнах, де значення шкільних бібліотек усвідомлене суспільством, 

їхній розвиток підтримується на законодавчому, науковому та фінансовому 

рівнях. На жаль, українські шкільні бібліотеки не мають таких можливостей. 

Державні органи обмежуються комплектуванням освітніх закладів 

підручниками та навчальними посібниками. 

Для повноцінного задоволення зростаючих інформаційних потреб 

учасників навчального процесу, крім навчальної, навчально-методичної 

літератури та матеріалів із усіх навчальних предметів і курсів навчального 

плану, фонд шкільної бібліотеки має бути укомплектований додатковою 

літературою, включаючи вітчизняну й зарубіжну, класичну та сучасну 

художню літературу; науково-популярну та науково-технічну літературу; 

видання з образотворчого мистецтва, музики, фізичної культури й спорту, 

екології, правил безпечної поведінки на дорогах; довідково-бібліографічні та 

періодичні видання; колекції видань словників та енциклопедій; літературу на 

допомогу соціальній адаптації й професійному самовизначенню учнів. 

В ідеалі в сучасній школі має бути сформоване єдине інформаційно-

освітнє середовище, утворене навколо шкільної бібліотеки. Усі наявні ресурси 

школи мають бути сконцентровані в єдиному ресурсному фонді, з єдиним 

пошуковим апаратом, єдиною формою управління.  

Бібліотека в інформаційно-комунікаційних процесах створення 

загальноосвітнього середовища має посідати вагоме місце, охоплюючи 
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інформаційні ресурси закладу на традиційних, паперових, і нових, 

електронних, носіях, комунікації та бібліотечні технології. 

 Розвиток новітніх технологій викликає нові вимоги, пов’язані з 

використанням інформації. Формування системи інформаційної підтримки 

освітнього процесу в навчальних закладах передбачає впровадження в роботу 

бібліотеки нових, ефективних технологій у тісній співпраці з педагогічним 

колективом, бібліотеками інших систем. Це підносить авторитет шкільної 

бібліотеки як інформаційного, освітнього й культурного центру. Сучасні 

бібліотеки стають універсальним осередком шкіл, від стану якого залежить 

діяльність усього механізму сучасного закладу загальної середньої освіти. 

Впроваджуючи інноваційні види інформування та оптимізуючи процес 

обслуговування читачів, шкільна бібліотека розширює їх можливості у сфері 

пошуку інформації, забезпечуючи комунікаційні потреби, розвиваючи 

пізнавальні інтереси. 

Українська шкільна освіта вже сьогодні має базуватись на нових 

інформаційно-комунікаційних технологіях та освітніх моделях, без яких 

неможливо реалізувати освітню реформу загалом та Концепцію Нової 

української школи, як одну з найважливіших її складових. 
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ДОДАТОК 1 

Для учнів 2-4 класів 

Форма роботи: Ерудит лото  

Тема: «Найрозумніший читач»  

Мета: популяризувати читання літератури, збагачувати знання учнів 

засобами залучення до книги, формувати щоденну потребу до читання, 

підвищувати культурний рівень учнів, виховувати бажання до пізнання 

нового. 

Хід заходу 

 

Бібліотекар: «Любі діти! Кожен із вас пам’ятає прислів’я «Читання – 

найкраще навчання» або «Хто багато читає – той багато знає». Іншими 

словами, якщо хочеш стати розумним та багато чого навчиться потрібно 

читати книжки. Ви вже є читачами нашої бібліотеки. Хтось із вас читає більше, 

хтось – менше. Зараз ми з вами проведемо ерудит лото «Найрозумніший 

читач», яка допоможе вам зрозуміти рівень своєї начитаності. 

Тож згадайте вже вивчене і прочитане та покажіть присутнім свої 

знання. І ми всі разом дізнаємось хто з вас  є найрозумніший читач. 

Змагання проходить у ІІІ тури. Переможці зустрінуться у супер-грі, де і 

буде визначено головного переможця. Починаємо! 

 

І тур – «Бібліотека» 

 

1. Як називається установа, де зберігаються і видаються читачам 

журнали, книжки та інша література ? (Бібліотека) 

2. Як називається забудькуватий  читач? (Боржник) 

3. Що допомагає швидко знайти в книзі потрібний вірш ,казку чи 

оповідання? (Зміст ) 

4. Із чого починається книга? ( З обкладинки) 

5. Як називається переписана від руки книга? (Рукопис) 
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6. В ліцеї – ти ліцеїст, або  ліцеїстка, а хто ти в  бібліотеці ? (Читач або 

читачка) 

7. Спеціальне приміщення в бібліотеці ,де  читачі працюють з 

літературою? (Читальний зал) 

8. Куди приносить письменник  рукопис? ( У видавництво) 

9. На скільки днів можна брати книгу додому? (На 14 днів) 

10. Спеціальне розташування книжок, зазвичай за темою ,на відкритому  

місці для огляду  читачами. (Виставка) 

11. На чому в бібліотеці розставлені книги ?(На стелажах) 

12. Короткий опис книги, який міститься на її початку чи наприкінці. 

(Анотація) 

 

ІІ тур –  «Літературні герої» 

 

1. Ім’я хлопчика, що виріс серед вовків. (Мауглі ) 

2. Супутниця Кота Базіліо (Лисиця Аліса) 

3. Подруга гномів  (Білосніжка ) 

4. Ім’я казкового персоналу, що вмів обробляти одразу 12 шкір. (Кирило 

Кожум’яка ) 

5. Хлопчик -чародійник, що навчався в школі магів і переміг 

Волдеморта. (Гаррі Поттер) 

6. Дуже сучасний кіт ,який мав корову Мурку і тримав на собі усе 

господарство. (Кіт Матроскін) 

7. Незвичайний хлопчик, що мав надзвичайно довгий ніс. (Пінокіо чи 

Буратіно) 

8. Смілива  дівчина, що вирушила до своєї хворої бабусі через темний 

ліс. (Червона шапочка ) 

9. Дівчина  з блакитним волоссям (Мальвіна) 

10. Хлопчик- цибулинка  (Чіпполіно ) 

11. Дуже добрий лікар ,що лікував  тварин. (Айболить) 
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12. Козак ,який служив у багачів 25 років та заробив три мідні гроші і 

пішов «куди  очі світять» (Козак Мамарига ) 

13. Хлопчик із деревинки, який втік від Змії  на гусеняті. (Івасик – 

Телесик ) 

14. Як на ім’я мишенята із відомої української казки «Півник і двоє 

мишенят» (Круть і Верть) 

 

ІІІ тур –  « Казки» 

 

1. Чим відрізняється маленька Баба  -Яга від своїх сестер? (Добротою) 

2. Що носила  Коза козенятам? (Молоко) 

3. Хто стверджував, що тепер уже не їсть м’яса ,а самі лише овочі? 

(Лисиця з казки «Лисиця та їжак») 

4. Напівпрозорі істоти, що живуть в старовинних замках та зазвичай 

лякають людей. (Привиди) 

5. Як називаються казки ,у яких відбуваються події, близькі до реального 

життя?  (Побутові) 

6. Засіб пересування Баби- Яги. (Ступа) 

7. Як називається казкова істота, що мешкає в болоті? (Водяник Кікімо). 

8. Крилатий змій, що дихає вогнем.  (Дракон ). 

9. Як називається казка, герой якої карлик з огидним великим носом? 

(Карлик Ніс ). 

10. Казкові бородаті карлики, що охороняють підземні багатства? 

(Гноми). 

11. Які бувають казки? (Народні та авторські). 

12. Які секрети казок Вам відомі? (добро завжди перемагає зло). 

13. Назвіть автора казки «Попелюшка» (Шарль Перро). 
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ІV тур супер-гра «Письменники» 

 

1. Автор українських народних казок? (Народ) 

2. Як називається той, що пише художні твори? (Письменник) 

3. Як називається людина яка пише вірші? (Поет) 

4. Ім’я якого письменника уславив твір «Горбоконик»? (Петра Ершова) 

5. Назвіть ім’я всесвітньовідомого датського письменника-казкаря (Ганс 

Крістіан Андерсен)  

6. Який відомий український письменник був ще й талановитим 

художником (Т.Г. Шевченко)  

7. Кому з українських письменників належать твори «Малий Мирон», 

«Грицева шкільна наука», «Коли ще звіри говорили»? (Іван Франко). 

 

Той учасник  гри, який дав найбільше правильних відповідей, отримує 

заохочувальний   приз. 
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ДОДАТОК 2 

 

Для учнів 5-8 класів 

 

Форма роботи: Диспут  

Тема: «Комп’ютер або книга»  

Мета: Під час проведення заходу обговорити з дітьми основні джерела 

та роль інформації в житті суспільства. Дати уявлення  про необхідність таких 

джерел інформації, як книга та комп’ютер. Переконати, що оволодіння 

основами інформаційної  культури підготує їх до будь-якого виду пізнавальної 

діяльності, забезпечить  здатність жити в інформаційному  суспільстві. 

 

Хід заходу 

 

Бібліотекар: Сьогодні ми зібралися з вами ,щоб вирішити питання 

взаємодії людини з джерелами інформації. 

Є інформації багато скрізь, 

Ти вибери найголовніше! 

Чим більше будеш знати ти, 

Тим у житті нам буде всім зручніше! 

Що ми розуміємо під словом «Інформація»? (Повідомлення про щось ) 

Ми оточені нею завжди, коли читаємо книжки, коли слухаємо радіо, 

дивимось телевізор чи спілкуємось між  собою. Завдяки  технічному прогресу 

виникли нові засоби комунікації, тобто засоби спілкування, а разом з ними і 

нові цінності. Першим проривом у цьому напрямку стала книга, пізніше -

періодичні друковані видання, потім – телеграф, радіо, телебачення, і зараз до 

нас прийшов інтернет. 

На початку ХХ1 століття книга і комп’ютер – найавторитетніші джерела 

інформації. Саме про них ми сьогодні і поговоримо. 
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Спочатку давайте проведемо анкетування. До вашої уваги «Анкета 

читача». Ця анкета є часткою моніторингу читання учнів ліцею нового 

покоління. Прочитайте уважно  запитання і дайте відповіді. (анкета) 

Щоб вияснити, що нам допомагає бути більш поінформованими – книга 

чи комп’ютер, ми поділили клас на дві частини. Ліворуч – ті, хто за книгу. 

Праворуч – ті, хто за комп’ютер. У центрі – педагог, психолог, бібліотекар. 

Вислухавши твердження, зробіть для себе вибір: яке джерело інформації – 

книга чи  комп’ютер – для вас є найважливішими. 

Слово захисникам книги. 

1 учень: Книга – це скарбниця людського досвіду, накопиченого 

тисячоліттям. Сила її безмежна, бо  вона відкриває перед людьми  безмежний 

світ. 

Хто з книгою в житті  єднається,     Хто з книгою, той не сумує, 

Тому в житті усе  вдається,                                Над загадками  мудрує, 

Він долає всі вершини.                                       Він  сміло в світ великий йде, 

Книга – помічник і друг людини.                      Компас- книга його по життю  

                                                                                                             веде. 

2 учень: Тривалий час книга була єдиним і основним джерелом 

інформації. І дуже добре, що з’явилися комп’ютери, за допомогою яких ми 

можемо читати тексти, переглядати малюнки, схеми, грати в цікаві ігри, 

слухати музику. Читання тексту на комп’ютері – прагматичне, інформаційне, 

поверхневе. Таке читання виховує тільки інтелект. Та людина це ж не просто 

інтелект, який повинен вміти співпереживати, співчувати, розуміти, 

проникати у внутрішній світ інших людей, розуміти їхні думки й почуття. 

Цього навчить тільки книга! Я в цьому переконаний!  

3 учень: Значний відсоток сучасної молоді не бажає читати, вважаючи 

читання справою нудною, обтяжливою. Так, дійсно, читання – це дуже 

важливий процес, який вимагає уваги, напруження, фізичних та  розумових 

сил. Та тільки книги дають можливість стати  гармонійно розвинутою 

особистістю, сформувати високі художні смаки, навчити мистецтву любові, 
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милосердя і добра. Вольтер  стверджував: «Читання – возвеличує душу!» Я з 

цим згодна! Я -за книгу! 

Бібліотекар: А зараз надається слово захисникам комп’ютерних 

технологій. 

1 учень: Сьогодні світ переживає процес бурхливої інформатизації. 

Інформаційний вибух – стверджують учні. Статистичні дані: 

За рік молоді люди: 

- 50000 годин витрачають на відеоігри; 

- 250000 годин пишуть СМС; 

- 10000 годин говорять по мобільному телефону; 

- 2000 годин дивляться телевізор; 

- 5000 годин дивляться комікси та розважальні  журнали. 

Скачують із мережі  інтернет: 

- 2 мільярди мелодій для  мобильників; 

- 3 мільярди відеоігр; 

- 2 мільярди пісень та фільмів. 

Молодь потягнулася саме до електронних носіїв інформації. 

2 учень: Комп’ютер є центром нашого інформаційно-цифрового життя, 

телевізор – центром нашого світу розваг. Моя мрія, щоб у школі всі класи були 

обладнані комп’ютерами, інтерактивними дошками, щоб вчителі були з 

комп’ютером на ТИ. Моя думка, що добре володіючи комп’ютером, вчителі 

зможуть навчити нас нестандартно мислити, критично ставитися до 

інформації, висловлювати власні думки формувати свідомість, характер. Я 

віддаю перевагу комп’ютеру. 

Кількість користувачів інтернету в Україні щомісяця збільшується 

понад 350 тис. осіб, і становить уже більше 5 млн. чоловік. Інтернет – це 

оперативність. 

Кожні 5-15 хвилин йде оновлення інформації .Цілком зрозуміло, що це 

неможливо ні в яких інших засобах інформації. 

Бібліотекар:  Слово надається педагогу. 
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Педагог: Комп’ютер – здорово! Та «комп’ютеризація» сьогоднішніх 

підлітків має і свої недоліки: 

1. Одноманітність і функціональність щоденного буття використовуючи 

кожну вільну хвилину, учень сідає за комп’ютер, нагадуючи вправного робота. 

Він настільки  комп’ютерозалежний ,що відмовляється від інших інтересів. І 

сумно те, що він  не  усвідомлює своєї трансформації. 

2. Комп’ютер із засобу технічного перетворюється на володаря буття 

молодої людини. Людина і машина міняються місцями – людина стає 

додатком комп’ютера, який поглинає її життя, обмежує сфери інтересу, 

визначає пріоритети. 

3. Віртуальне життя, яким захоплюється молода людина і в якому їй 

здається вона почувається «господарем» віддаляє її від життя реального, 

значно складнішого. Так поступово людина стає чужою серед своїх, глухою 

до справжнього болю і життєво некомпетентною. 

4. Відбувається заміщення спілкування з рідними, однолітками на 

спілкування з комп’ютером. Потреба у спілкуванні з людьми приглушається, 

звужується. 

5. Ну і в останнє, втрата фізичного, психічного та соціального здоров’я 

певною частини молоді. 

Та при всіх недоліках хай буде комп’ютер! 

Тільки трохи позаду книги. Бо книга була, є і буде завжди невід’ємною 

частиною світової культури. 

Якими розумними не були  б машини та душу в них не вдихнеш. 

Комп’ютер – він тільки помічник книзі, доповнює її та ніколи не замінить її 

повністю. Тільки читаюче суспільство може бути мислячим. 

Бібліотекар: До слова запрошується психолог. 

Психолог: Зараз дуже гостро постала проблема комп’ютерної залежності 

молоді Із усіх можливостей комп’ютера найчастіше обирають ігри, зміст яких 

не виховує і не розвиває. Звичайно психіці молоді легше поринати у 

віртуальну реальність, ніж сприймати реалії оточення з його проблемами та 
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негараздами. Я вважаю, що тема «Комп’ютер або читання» невичерпна. Життя 

показало, що ці два джерела інформації можуть спокійно і мирно співіснувати, 

доповнюючи один одного.  

Важливо, щоб у людини вони викликали емоції, співпереження,       

доброзичливість, комунікальність. Бо здатність до співпереживання і 

прагнення пізнання перетворюється на дію, на активне бажання впоратися 

самому і допомогти іншому. 

Бібліотекар: Вислухавши виступи на захист книги і на захист 

комп’ютера можна підбити підсумок. Книга була, є і буде одним із основних 

джерел інформації. Та крім інформаційної функції основою залишається і 

здатність книги «возвеличувати душу», особливо у такий не простий час.  

Великі можливості в інформаційній діяльності людині надає 

комп’ютерна мережа – інтернет. 

Як висновок можна сказати, що оперативне і повноцінне забезпечення 

інформаційних потреб людства може бути здійснено і книгою, і комп’ютером 

при їх тісній співпраці. 
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Анкета 

«КНИГА ЧИ КОМП`ЮТЕР?» 

Потрібне підкреслити 

1. Чи залишиться друкована книга у майбутньому?      ТАК / НІ 

2. Чи можна бути сучасною людиною, якщо не читаєш книг?    ТАК / НІ 

3. Чи можна бути освіченою людиною , якщо не знаєш комп`ютера? 

ТАК / НІ 

4. З якого джерела ви одержуєте основну інформацію і знання?  

КОМП`ЮТЕР / КНИГА 

5. Чи користуєшся  ти комп`ютером для підготовки до уроку?  ТАК / НІ  

6. Чи користуєшся ти комп`ютером у позакласній роботі?  ТАК / НІ 

7. Граю в комп`ютерні ігри    ТАК / НІ 

8. Використовую ПК з метою підготовки до уроків          ТАК / НІ 

9. Отримую навички користувача ПК              ТАК / НІ 

10. Удосконалюю свої вміння працювати з ПК             ТАК / НІ 

11. Використовую інтернет для підтримки стосунків з учнями 

навчальних закладів інших міст і країни               ТАК / НІ 

12. Чи часто користуєшся бібліотекою для підготовки уроків?          

ТАК / НІ  

13. Яка з прочитаних книг тобі найбільше сподобалась? 

____________________________________________________________ 

14. Книга чи комп`ютер?_____________________________________ 
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ДОДАТОК 3 

 

Для учнів 9-11 класів 

 

Форма роботи: Бібліотечний урок  

Тема: Право і діти 

Мета: Розповісти учням про їхні права й свободи, визначені Конвенцією 

про права дитини; виховувати у школярів зацікавленість щодо   правових 

знань; популяризувати правові закони; формувати культуру школярів; 

породжувати почуття патріотизму. 

Обладнання: карта України, Конституція України, великі картки, на 

яких написані основні права дитини, визначені відповідною Конвенцією. 

 

Хід заходу. 

 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності школярів 

Епіграф: Не меркнуть зорі, 

               Йдуть у небуття, 

               Бо мають право світити, 

               Я ж маю право на життя, 

               Я гідно мушу жити. 

Бібліотекар: Життя інколи подає нам такі уроки, що ми волею-неволею 

починаємо відстоювати свої права, без яких ми – ніхто. Тому важливо сьогодні 

знати кожному хоча б  ази правової абетки для захисту своїх прав. За 

висновками всеукраїнського соціологічного опитування 8% підлітків не знає 

жодного з прав, декларованих Конвенцією про права дитини, яка була 

схвалена Генеральною асамблеєю ООН 20 листопада 1989 року. Вона набула 

чинності в Україні з 27 вересня 1991 року. Тільки 3% дітей впевнені в тому, 
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що їх права виконуються. Ми часто чуємо і самі повторюємо слова: право, 

правильно, правило. 

Всі ці слова мають один корінь, пов’язаний зі словом правий, той, хто 

дотримується правил, діє правильно. Отже, правило – це певне положення, в 

якому відбито взірець діяльності або поведінки людини. 

Зрозуміло, що правила створюються для того, щоб їх дотримуватись. 

Але у повсякденному житті ми доволі часто зустрічалися з випадками, коли 

вони порушуються. 

ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань заходу. 

IV. Основна частина 

1. Вступне слово бібліотекаря: 

Кожен народ любить свою батьківщину, робить усе для процвітання 

своєї держави, для її слави, свободи, незалежності. А ми живемо в Україні- 

волелюбній, мирній державі. Ми усім  серцем  любимо нашу милу, дорогу 

країну, хочемо, щоб  вона стала процвітаючою, сильною, завжди була вільною 

і незалежною, бо всі ми громадяни нашої Вітчизни, патріоти, люблячі сини і 

дочки України. 

Ось погляньте на карту Європи. Тут багато є різних країн. Кожна з них 

має свою територію –  землю, свою мову, культуру, історію і свої символи. 

Земля кожної держави – її недоторкана  власність, яку вона готова  обороняти 

від ворогів. Україна, наша Батьківщина, розташована у центрі Європи. Вона 

також має свою землю, мову, культуру, історію, звичаї, традиції і державні 

символи. 

Ми з вами – патріоти і громадяни, які покликані захищати свій край від 

ворогів, трудитись так невтомно й завзято, щоб жилося всім добре, найкраще 

у світі, бо кожна людина має право на достойне і радісне життя. 

2. Бесіда про міжнародну організацію ООН. 

Бібліотекар: А чи знаєте ви, що наша країна – правова держава? І 

сьогодні ми поговоримо про ваші права, права дітей. 
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Як ви гадаєте, коли й як наші пращури дійшли до розуміння того, що 

права людини слід захищати? (Учні висловлюють власні думки щодо 

запитання.) 

Учень 1: Давним давно, ще у старовинні часи, у людей виникла 

необхідність відстоювати свої права. Спочатку це робили силою. Слабка 

людина не мала жодних  прав, якщо в неї не було сильного покровителя, що 

бажав би допомогти їй у вирішенні спорів. 

Учень 2: Тривалий час діяв неписаний закон «Хто сильний, той і 

правий». Але  коли виникли перші держави, правителі яких прагнули 

встановити загальний справедливий порядок і норми життя для  усіх громадян, 

у людське суспільство прийшов закон права. Тепер  держава ставала на захисті 

й сильного, й слабкого. Головним критерієм права стала справедливість, а не 

сила. 

Учень 3: З тих пір  минуло чимало століть. Держави створювалися, 

розросталися, процвітали або гинули. Чому? Як свідчить історія, правителі й 

уряд не завжди піклувалися про свій народ. Так, оголошуючи сусідній країні 

війну чи приймаючи яке-небудь політичне рішення, правитель прагнув 

задовольнити лише  свої інтереси й зовсім не замислювався над долею простих 

людей. Отже, людству потрібно було щось придумати, знайти  такого 

захисника, який міг би примусити державу поступитися  своїми інтересами 

заради інтересів громадян і постійно піклуватися про них. 

Бібліотекар: Місію такого захисника взяла на себе міжнародна 

організація ООН. Що ви знаєте про цю організацію? (Учні відповідають на 

запитання). 

Учень 1: 1945 року, після закінчення Другої світової війни – 

найжахливішої і найжорстокішої війни за всю історію людства-народи 

багатьох країн вирішили, що задля збереження миру їм слід об’єднатися. 

Навіщо? Для того, щоб будь-які конфлікти та суперечки між країнами в 

подальшому вирішувались не воєнним шляхом, а мирним, за столом 

переговорів. Саме з цією метою 1945 року була створена Організація 
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Об’єднаних Націй (ООН). До речі, одним із її засновників була Україна. 

Учень 2: А 1948 року держави, що увійшли до ООН, підписали Загальну  

декларацію прав людини – документ, у якому вони пообіцяли одна одній і 

своїм народам забезпечити громадянські права й свободи, рівність усіх перед 

законом, особисту недоторканість, свободу совісті, можливість дотримуватись 

своєї релігії й багато іншого. 

3.«Конвенція  про права дитини»  

Бібліотекар: Загальна декларація 

прав людини – важливий і корисний 

документ. Але в ньому говориться про 

людей загалом – і жодного  слова про 

дітей. Але ж діти потребують особливої 

уваги й захисту з боку держави. 

Учень 3. Саме тому 1989 року 

ООН прийняла окремий  документ під назвою «Конвенція про права дитини». 

Конвенція – це міжнародна угода. У ній держави беруть зобов’язання 

дотримуватись прав кожної дитини. І наша держава також підписалася під цим 

документом, а значить-пообіцяла світові піклуватися про  своїх маленьких 

громадян. 

На столах у вас лежать роздруковані аркуші, на яких перелічені основні 

права дітей-основні статті цієї Конвенції.(Учні по черзі читають по одній 

статті і своїми словами коротенько пояснюють її зміст.) 

Бібліотекар: Ви дуже добре процитували та пояснили статті Конвенції 

про права дитини. Але нам би хотілося дізнатися, чи добре ви знаєтесь на своїх 

правах і чи вмієте їх правильно реалізовувати? 

Учень 4: ( читає вірші) 

Я МАЮ ПРАВО 

Я маю право жити на землі, 

Творити, дихати, учитись. 

Примножувати  багатства всі її, 
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Своєю Україною гордитись. 

Я маю право  Україну восхвалять, 

Боротися за неї і за  честь стоять. 

Безкрайнії  поля її любити, 

І щовесни журавликів із вірою зустріти. 

Я маю право на веселку й на весну, 

На щедру осінь і на тепле літо, 

На зиму,  так безмежно чарівну, 

І на лани із стиглим житом. 

На золотаве сонце в небесах, 

Що щедро Україну зігріває. 

На соловейка спів в гаях, 

І на любов батьків, безмежну і безкраю. 

Бібліотекар: «Я маю право!», «Чому ви порушуєте мої права?» - ці 

слова, на жаль, часто використовує людина в ситуаціях, коли сама неправа. 

Зазвичай, заява про особисті права слугує  виправданням пасивності, лінощів, 

прагненням  отримати щось ,нічого не даючи взамін. Та слід знати не лише 

свої права, але й обов’язки. (Учні перелічують обов’язки). 

Обов’язки: 

1. Поважати й любити своє оточення .Ставитися до них, як би ми хотіли, 

щоб  ставились до нас. 

2. Поважати  близьких та друзів. Не принижувати гідності кожної 

людини. Поводитись так, щоб своєю поведінкою не порушувати прав іншої 

людини. 

3. Бути толерантним до таких людей. Поважати їх і допомагати їм. 

4. Дотримуватись режиму харчування. Вживати продукти до кінця 

терміну придатності. Поважати працю кухарів. 

5. Дотримуватись правил моральної етики; організовувати дозвілля так, 

щоб воно приносило користь і не заважало іншим. 

6.  Сумлінно навчатись; активно працювати на уроках, готуватись 
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самотужки; старанно виконувати домашні завдання. 

7. Дотримуватись певних норм поведінки, прийнятих у суспільстві. 

Намагатись не створювати ситуації, які призводять до порушення закону. 

8. Поважати своє оточення. Давати нагоду кожному висловлювати свої 

думки. Не нав’язувати своїх поглядів іншим, якщо вони з ними не згодні. 

9. Цінувати і дбати про своє здоров’я. Виконувати приписи лікарів у разі 

потреби. 

10.  Поважати співрозмовників. Коректно і тактовно  висловлювати свої 

думки. Дотримуватись правил мовного етикету. 

11. З повагою ставитися до людей, які піклуються про нас. 

12.  Виконувати роботу, яка не завдає шкоди здоров’ю. Виконувати всі 

види обслуговуючої праці. 

13. Не ображати і не принижувати оточуючих. 

14. Самостійно знаходити інформацію в різноманітних джерелах. 

15. Дотримуватись норм і правил поведінки, прийнятих у суспільстві. Не 

створювати ситуацій, що можуть спричинити нещасні випадки. 

V. Підсумок. 

Заключне слово бібліотекаря: Від народження ви маєте певні права, які 

гарантовані і  захищаються державою. Їх ви повинні знати й реалізовувати 

щодня. Але  пам’ятайте: ваші права не повинні порушувати права інших. З 

часом у вас збільшиться обов’язків і відповідальності. Існують закони, які 

визначають ваші обов’язки. Ви  мусите їх знати. 

Незнання закону не звільняє вас від відповідальності за ваші вчинки, дії 

або бездіяльність. 

Пам’ятайте! Саме ви відповідаєте за своє здоров’я. Від вашого ставлення 

до здоров’я  залежите не тільки ви самі. Ваша позиція впливає на ваших друзів, 

знайомих, батьків та ваших майбутніх дітей. 

Загальні висновки. 

Проведення заходу сприяє розширенню і поглибленню правових знань, 

почуття громадянськості, розвитку таких рис, як активність, ініціативність, 
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спонукає до творчості, розвиває у дітей прагнення бути свідомим 

громадянином і патріотом своєї держави, сприяє усвідомленню власної 

гордості за приналежність до своєї нації, вихованню у дітей почуття поваги та 

гордості до рідного краю, народу, мови. 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


