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• Дата народження:

• Місце роботи: Комунальний 
заклад “Харківська
спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат №3” 
Харківської обласної ради

• Педагогічний стаж: років

• Посада: бібліотекар

• Кваліфікаційна категорія:



Освіта







Курси підвищення кваліфікації



Проблема над якою працюю:



Робота бібліотеки здійснюється за 

такими напрямками:

• Виховання в учнів інформаційної культури, 
культури читання, шанобливого ставлення 
до книги;

• Формування культури читачів, 
громадянськості, патріотизму, 
поширення інтересу до рідного краю;

• Пропаганда здорового способу життя;

• Організація довідково-бібліографічного та 
інформаційного обслуговування читачів;

• Формування, використання і зберігання 
бібліотечного фонду;



Напрямки діяльності бібліотеки

• Робота з учнями;

• Уроки культури читання;

• Бібліографічні огляди;

• Інформаційні ті інші огляди 
літератури;

• Предметні тижні;

• Підтримка загальношкільних 
заходів.



Функції шкільної бібліотеки

Основні 

функції 

бібліотеки

НавчальнаІнформаційна

Виховна

Корекційна

Розвиваюча

Пізнавальна



Фонди шкільної бібліотеки

Загальний фонд 

11508 примірників
Підручники 

5716     

примірників

Періодичні 

видання  30 

назв

Художня 
література 
5792     
примірників



Моніторингова діяльність в 

бібліотеці

• Моніторинг читацької компетентності
• Вивчення дозвілля читачів;

• Відвідування учнями шкільної бібліотеки;

• Вивчення читацьких інтересів.

• Проводяться опитування та бесіди за такими 
темами як:

• “Книги – мої друзі;

• “Бібліотека помічник у навчанні;

• Якій літературі надаєте перевагу;

• Про щоб хотіли читати?



Читачі шкільної бібліотеки

Класи Навчальний рік

2016/2017 2017/2018

4-7 60 64

8-10 40 41

Усього 100 105



Аналіз читання
Аналіз читання учнів за I семестр 2017/2018 н.р.
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Шкільна бібліотека-територія 

комфорту



Наочна популяризація книг



Тематичні та постійно діючі 

виставки



Співпраця з Харківською обласною 

бібліотекою для дітей



Моє педагогічне кредо

• «Бібліотекар – розпорядник долі 
книг.

• Бібліотекар – перший стимул 
читацького інтересу.

• Бібліотекар – провідник, який 
допомагає книзі знайти дорогу 
до серця читача».



Моє життєве кредо

"Навіть

наймудрішому є

чому вчитися".



Дякую за увагу!


