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Методичне об’єднання шкільних бібліотекарів - товариство творчих однодумців, 

які не перший рік працюють над проблемною темою: «Інформаційна культура та роль  

книги в процесі всебічного розвитку особистості сучасного школяра». 

Основна мета роботи методичного об’єднання – створення умов для особистого 

та професійного росту шкільних бібліотекарів засобами методичної роботи. 

Рекомендації методиста служать розповсюдженню  досвіду передових 

бібліотекарів, стимулюють їх самостійний творчий пошук. 

Методичне забезпечення складається із декількох взаємопов’язаних напрямків: 

аналітичного, консультаційно-методичного, інноваційного. 

 Аналітична діяльність грунтується на моніторингу професійної компетентності 

шкільного бібліотекаря, анкетуванні бібліотекарів та школярів, що дає можливість 

побачити основні напрямки в роботі шкільної бібліотеки. На їх основі складено 

картотеку досвіду роботи шкільних бібліотекарів.  

У школах м. Мелітополя працюють 25 бібліотекарів ( із них мають повну вищу 

бібліотечну освіту – 7 осіб, повну вищу педагогічну – 3, базову вищу освіту  – 14, 

базову вищу педагогічну  – 1). Стаж бібліотечної роботи до 5 років мають 2 особи, до 

10 років – 3, до 20 років – 5, до 30 років – 12 та більше 30 років – 5 бібліотекарів.  

Кадровий склад  методичного об’єднання різноманітний, що сприяє тому,що досвідчені 

колеги передають свої знання молодим бібліотекарям. У структурі роботи методичного 

об’єднання працюють три творчі лабораторії: «Група наставництва молодих 

бібліотекарів» (керівник Федоренко Р.М.); «Творча група шкільних бібліотекарів» 

(керівник Підлісняк О.І.); «Динамічні групи шкільних бібліотекарів» (керівник 

Воленко О.В.). 

На підставі аналітичної діяльності здійснюється консультаційно-методична 

допомога. На засіданнях методичного об’єднання,  індивідуальних консультаціях  

розглядаються питання: 



• Регламентуючі документи для бібліотек ЗНЗ 

• Методичні рекомендації для адміністрації ЗНЗ, яка здійснює контроль та 

керівництво діяльності шкільної бібліотеки 

• Навчальні фонди ( методичні рекомендації для роботи з підручниками: 

тематичні бесіди з учнями, батьками, конкурси, накази) 

•  Оформлення довідок про роботу бібліотек зі збереження навчального фонду 

• Бібліотечно-бібліографічні та інформаційні знання школярам (методичні 

рекомендації з проведення бібліотечних уроків) 

• Довідково-бібліографічний апарат (методичні рекомендації складання каталогів, 

картотек) 

• Виставочна робота в бібліотеці (методичні рекомендації до оформлення 

книжкової виставки) 

• Батьківський лікбез ( рекомендаційний матеріал для роботи з батьками) 

 Важливим напрямком роботи методиста є пошук, використання, розробки, 

пропаганда новітніх технологій, передового досвіду роботи. 

 Бібліотечна інновація – це оригінальна, нестандартна ідея, методика, проект, які 

виходять за межі існуючих канонів і традиційних форм і відображають новий підхід до 

змісту і організації бібліотечного обслуговування, до технології управління 

бібліотекою. Спонукають бібліотекарів мислити, міркувати, відстоювати свою точку 

зору. Націлюють бібліотекарів на творчу активність. 

 В роботі методичного об’єднання шкільних бібліотекарів м.Мелітополя 

використовуються:  

• Засвоєння та втілення в практику Інтернет-технологій. 

• Семінари-практикуми. 

• Проведення “Бібліомостів”. 

• Рольові ігри. 

• Рекламна діяльність бібліотеки. 

• Створення сайту ММО шкільних бібліотекарів. 

• Участь у соціальному проекті Буккроссингові. 

• Співпраця з міською дитячою бібліотекою “Мальвіна”. 

• Співпраця з літературним об'єднанням ім. П.Ловецького. 

   Робота методичного об’єднання – складова частина  єдиного процесу 

підвищення кваліфікації та розвитку професійної майстерності бібліотекарів шкіл 



міста. Члени методичного об’єднання активно беруть участь у професійних конкурсах 

та досягають результатів на обласному та Всеукраїнському рівнях.  

-      2009 рік. Попазова Вікторія Іванівна (ЗОШ № 7) - І місце в обласному етапі 

конкурсу «Бібліосвіт»; 

 -     2009 рік. Воленко Ольга Василівна (гімназія № 19) - І місце в обласному етапі   

конкурсу «Бібліосвіт»; 

 -      2010 рік. Молчанова Віра Аркадіївна  (ЗОШ № 4) - Лауреат Всеукраїнського 

етапу акції «Живи, книго!»; 

 -  2011 рік.  Соловйова О.Є., Підлісняк О.І. (НВК№16) - Лауреати 

Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» 

За останні три роки в методичному об’єднанні спостерігається:  

• Застосування в роботі ІКТ -72% шкільних бібліотекарів; 

• оснащення комп'ютерною технікою – 56% шкільних бібліотек; 

• підвищення читацької активності школярів за 2011-2012 р.р.– на 7%.  

На допомогу учням, вчителям та бібліотекарям розроблено:  

2012р.  

• Рекомендаційний список “Освітні ресурси ”  для учнів 10-11 класів; 

• Брошура “Інтернет для вчителя ”;  

• Буклет “Безпечна поведінка  в Інтернеті ”; 

2013р. 

Альманах “Роль шкільної бібліотеки в формуванні інформаційної культури 

учасників навчально-виховного процесу ”.  

Показником ефективності роботи є висока оцінка, надана бібліотекарями, та 

допомогу, яку вони отримали через партнерство методист - методичне об’єднання.   
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