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Без пристрасті до книжки 

людині недоступні культура 

сучасного світу, інтелектуа-

льне і емоційне вдоскона-

лення.  

В.О. Сухомлинський 

Люди перестають мисли-

ти, коли перестають читати. 

Д.Дідро 
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Абетка шкільного бібліотекаря /Упоряд. М.Голубенко. – К.: 

Вид.дім «Шкіл.світ»:Вид. Л.Галіцина, 2006.- 120с. – (Б-ка «Шкіл. 

Світу»). – Бібліогр.: с.115-119. 

Матеріали збірника допоможуть організувати роботу у шкіль-

ній бібліотеці, стануть помічниками при плануванні   роботи та мі-

стять орієнтовні програми навчання бібліотечно-бібліографічної та 

інформаційної культури, методичні           рекомендації з проведен-

ня тижня шкільного підручника та атестації бібліотекарів. 

Рекомендовано для методистів із бібліотечних фондів, шкіль-

них бібліотекарів, керівників навчальних закладів, вчителів. 

Бібліотечні уроки /Упоряд. Л.Шелестова, О.Колонькова. – 

К.:Вид.дім. «Шкіл.світ»: Вид Л.Галіцина, - 2005. – 128с. – (Б-ка 

«Шкіл. світу»). 

У матеріалах  представлені напрями роботи шкільної бібліоте-

ки у формуванні системи бібліотечно-бібліографічних знань кори-

стувачів та містять розробки    бібліотечних уроків для учнів осно-

вної та старшої школи. 

Для шкільних бібліотекарів та класних керівників. 

Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації 

суспільства: науково-допоміжний бібліографічний покажчик для 

бібліотек загалъноосвітніх, професійно-технічних навчальних за-

кладів, вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації. Вип.2/

АПН України, Держ.наук.-пед. б-ка України ім.B.O. Сухомлинсъко-

го;[упоряд.:Рубан А.І.,Кучеря Т.Е.;наук.ред.Лобановська 

І.Г.;наук.консультант Рогова П.І.].- К.,2009.-64с.-(Сер. «На допо-

могу професійній caмoocвimi npaцiвників осітянських бібліо-

тек»:вип.5) //Шкільна бібліотека. Плюс. -2009. -№17-18. -С. 1-62. 

Бібліографічний покажчик містить інформацію про книги, еле-

ктронні ресурси, стaттi з наукових збірників, періодичних i продо-

вжуваних видань з актуальних питань теорії, методики та практи-

ки бібліотечної діяльності, організації роботи бібліотек навчаль-

них закладів на сучасному етапі, упровадження інформаційно-

комунікаційних технологій в їхню діяльність. 
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Організація роботи бібліотеки загальноосвітнього навча-

льного закладу /Упоряд. П.І.Рогова, І.І.Хемчан //Шкільний світ. 

– 2002.-№42-43. – С. 1- 62. Продовження №46-47. – С.1-61. 

Посібник містить інструктивно-методичні матеріали з   ор-

ганізації роботи бібліотеки загальноосвітнього навчального за-

кладу, розкриває всі напрями діяльності шкільної бібліотеки та 

надає перелік законодавчих та нормативно-інструктивних        

документів з бібліотечної справи. 

Посібник призначений для бібліотечних працівників, педа-

гогів, методистів. 

Методичні рекомендації для створення шкільних електрон-

них бібліотек//Шкільна бібліотека. Плюс. – 2010. - №6. – С.1-23. 

Представлено методичні рекомендації по створенню        

електронних бібліотек у навчальних закладах Pociї. Матеріали 

пропонують вибір програмного забезпечення для шкільних     

бібліотек, каталогізацію електронних документів та надає        

інтернет-адреси ocвітнix бібліотек Pocійської  федерації. 

Народжені Україною: Історичний календар 2011// Шкіль-

на бібліотека. – 2010. - №12. – С.1-154. 

Представлений календар знаменних і пам’ятних дат       

створено з метою допомогти педагогічним працівникам,   біблі-

отекарям освітянських книгозбірень у плануванні      роботи, 

оформленні книжкових виставок та тематичних    полиць. 
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Сучасний бібліотечний урок /Упоряд.: Л.Шелестова, 

Н.Чиренко. –        К.: Шк..світ, 2008. – 112с. – Бібліотека 

«Шкільного світу»). 

У посібнику представлені розробки бібліотечних уроків, сце-

наріїв свят та практичних занять, які допоможуть у формуванні 

бібліотечної грамотності учнів та урізноманітнять тематику вихо-

вних заходів для дітей.            

Для шкільних бібліотекарів, класних керівників, заступників 

директорів з виховної роботи. 

Організація роботи шкільної бібліотеки /Упоряд.: 

А.Метейко. Л.Шелестова, Н.Чиренко. – К.: Шкіл. світ, 2009.- 

128с. – (Б-ка «Шкіл. світу»). 

У посібнику зібрані нормативно-правові документи, які рег-

ламентують роботу шкільної бібліотеки, а саме: Закон     України 

«Про бібліотеки і бібліотечну справу», Положення про бібліотеку 

загальноосвітнього навчального закладу, Інструкція про порядок 

доставки, комплектування та облік навчальної      літератури, ін-

струкції про посадові обов’язки бібліотекаря та   завідувача біблі-

отеки тощо. 

Для керівників навчальних закладів, методистів із         бібліо-

течних фондів, шкільним бібліотекарям. 

Ситник Г.І. Шкільна бібліотека і бібліотечні технології: 

практичний посібник для шкільних бібліотекарів / Упоряд. 

Г.І.Ситник. – Рівне.: Рівненський інститут підвищення кваліфі-

кації педагогічних кадрів,1997.-200с. 

Даний посібник надасть практичну допомогу          шкільним 

бібліотекарям в організації роботи шкільної       бібліотеки в умо-

вах функціонування сучасної школи.        Матеріали розкривають 

зміст, завдання і пріоритетні          напрями діяльності      бібліоте-

ки навчального закладу.      Подані технології масової роботи шкі-

льної бібліотеки та нові технології популяризації літератури. 

Для бібліотечних та педагогічних працівників.  



6 

 

Формування  інформаційної культури учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів: Науково-методичні рекомендації / Упоряд. 

А.І.Рубан // Шкільна бібліотека. – 2006. - №11-12. – С.1-62с. 

У матеріалах висвітлено науково-практичні підходи до про-

блем інформаційної культури, методика та технологія підготов-

ки і проведення занять з основ інформаційної     культури для 

учнів 10-11 класів. 

Розраховано на бібліотекарів загальноосвітніх           навча-

льних закладів та фахівців, які забезпечують              інформа-

ційну підготовку учнів. 

ШепелєваІ.О. Настільна книга шкільного бібліотекаря / І.О. 

Шепелєва, Г.М. Іващенко. – Х. : Вид. група «Основа», 2010. – 

128с. – (Серія «Настільна книга»). 

Збірник містить рекомендації з планування роботи та здійс-

нення контролю зо діяльністю шкільної бібліотеки,     вимоги до  

ведення облікової та іншої документації.      Представлені мето-

дичні рекомендації та  практичні поради щодо виховання в учнів 

бережливого ставлення до             навчальної книги, пам’ятка з 

вивчення стану роботи         шкільної бібліотеки тощо. 

Рекомендована керівникам навчальних закладів, бібліотеч-

ним фахівцям та методистам із бібліотечних фондів. 

Шкільний бібліотекар: науково-методичний журнал. – ВГ 

«Основа». – 2011. - №1. – С.1-32 

      Новий фаховий журнал для бібліотекарів навчальних 

закладів, який презентує матеріали з досвіду роботи шкільних 

бібліотекарів, розробки виховних заходів і бібліотечних уроків. 

У журналі представлені інноваційні форми та методи бібліотеч-

ної роботи з впровадження інформаційних технологій у роботу 

бібліотеки та формування і розвиток читацької компетентності 

школярів. 

      Для бібліотечних фахівців, педагогічних працівників та 

методистів із бібліотечних фондів. 
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Б і б л і о т е к и — ц е            

скарбниці всіх багатств 

людського духу. 

Г.Лейбніц 
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