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Методична тема: 

«Підвищення якості знань учнів і створення мотивації успіху на 

основі впровадження в навчально-виховний процес нових 

інноваційних технологій» 

 

Розглянуто на методичній раді 

Протокол №___від «    »__________20    р. 

Керівник ТММО шкільних бібліотекарів 

Чудейськоїобʼєднаної територіальної громади 

Тоненький І.А. 

 



Проблема над якою працює територіальне міжшкільне методичне 

обʼєднання шкільних бібліотекарів: 

«Формування освіченого, всебічно розвиненого громадянина і 

патріота, здатного до інновацій школяра засобами творчої 

співпраці шкільної бібліотеки і педагогічного колективу» 

 

Мета: Методичне забезпечення зростання творчої активності 

шкільних бібліотекарів, сприяння інноваційній діяльності, розвитку їх 

професійної компетентності та підвищенню загальної культури. 

 

Функції: 

 Інформаційний супровід (надання інформації бібліотечним 

працівникам, оновлення та корекція інформації за наслідками 

розвитку бібліотечної, педагогічної науки та впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій); 

 Моделювання змісту та форм підвищення фахової кваліфікації 

бібліотечних працівників; 

 Вивчення й узагальнення перспективного бібліотечного досвіду 

для його застосування з метою удосконалення професійного 

рівня бібліотекарів; 

 Організація роботи ТММО. 

 

Напрями: 

 Науково-методична підтримка інноваційної діяльності 

бібліотечних працівників; 

 Інформаційно-методичний супровід роботи шкільних бібліотек; 

 Консультування педагогічних та бібліотечних працівників з 

проблем сучасного розвитку педагогічної та бібліотечної освіти; 

 Організація діяльності з формування та ефективного 

використання бібліотечних фондів закладів загальної середньої 

освіти. 



 

Завдання: 

 Координація діяльності ТММО; 

 Вивчення потреб і надання практичної допомоги всім 

бібліотечним працівникам, в тому числі в період підготовки до 

атестації; 

 Стимулювати ініціативи та творчість бібліотекарів і 

активізувати їх професійну діяльність; 

 Формування електронної бази навчально-методичної літератури 

(замовлення підручників, розподіл, аналіз, заходи щодо 

збереження); 

 Здійснення інформаційно-методичного забезпечення процесу 

впровадження Державного стандарту базової і повної загальної 

середньої освіти; 

 Сприяти вихованню гармонійної, морально досконалої 

особистості, свідомої свого громадянського обовʼязку, відкритої 

для інтелектуального, духовного і творчого розвитку; 

 Розвиток світогляду, професійних і морально-особистісних рис 

бібліотекарів шляхом самоосвіти і самовдосконалення. 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧНІ ЗАСІДАННЯ 

№п/п Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

 І засідання Серпень   

 Тема: «Пріоритетні напрямки та 

перспективи розвитку шкільних 

бібліотек» 

Інструктивно-

методична 

нарада 

Тоненький І.А. – 

керівник ТММО 

1 Аналіз роботи методичного обʼєднання 

шкільних бібліотекарів за 2019/2020 н.р. 

 Тоненький І.А. – 

керівник ТММО 

2 Організація та планування роботи 

методичного обʼєднання шкільних 

бібліотекарів на 2020/2021 н.р. 

 Тоненький І.А. – 

керівник ТММО 

3 Стан забезпечення учнів підручниками 

на 2020/2021 н.р. 

 Тоненький І.А., 

бібліотекарі 

4 Опрацювання переліку навчальних 

програм, підручників та навчально-

методичних посібників, рекомендованих 

Міністерством освіти і науки  

 Тоненький І.А., 

бібліотекарі 

5 Організаційні питання  Тоненький І.А., 

бібліотекарі 

    

 ІІ засідання Листопад  

 Тема: «Формування читацької 

компетентності школярів» 

Аукціон ідей Тоненький І.А. – 

керівник ТММО 

1 Творча дискусія «Форми та методи 

залучення учнів до шкільної бібліотеки» 

 Тоненький І.А., 

бібліотекарі 

2 Методичний діалог «Книга і підліток: 

проблеми керівництва читанням» 

 Іонашку М.В. – 

бібліотекар 

Їжівського ЗЗСО  

І-ІІ ступенів 

3 Презентація «Шляхи формування 

читацької культури сучасного школяра» 

 Тоненький І.А. – 

керівник ТММО 

    

 ІІІ засідання Квітень Тоненький І.А. – 

керівник ТММО 

 Тема: «Сучасна бібліотека: формула 

успіху» 

Методичний 

бредінг 

Тоненький І.А. – 

керівник ТММО 

1 Бібліоміст «Інноваційні методи  Тоненький І.А. – 



популяризації книги» керівник ТММО 

2 Творчий портрет «Система роботи 

бібліотекаря – основа творчої 

діяльності» 

 Сандулович О.Д. – 

бібліотекар 

Чудейського НВК 

3 Інтеграція у віртуальний простір – 

складова успіху шкільної бібліотеки. 

Презентація «Пам’ятні дати та ювілеї 

українських письменників, поетів» 

 Пентела М.В. – 

бібліотекар 

Чудейського ЗЗСО 

І-ІІ ступенів №3 

4 Організаційні питання   Тоненький І.А., 

бібліотекарі 

    

 ІV засідання Травень  Тоненький І.А. – 

керівник ТММО 

 Тема: «Аналіз результативності 

роботи ТММО за рік » 

Методична 

нарада 

Тоненький І.А. – 

керівник ТММО 

1 Звіт керівника ТММО про підсумки 

роботи за рік 

 Тоненький І.А. – 

керівник ТММО 

2 Звіт членів ТММО про результативність 

їх участі у роботі міжшкільного 

об᾽єднання шкільних бібліотекарів 

 

 Тоненький І.А., 

бібліотекарі 

3 Тренінг «Сходинки успіху в роботі 

бібліотекаря» 

 

 Тоненький І.А. – 

керівник ТММО 

 Тема: «Аналіз результативності роботи 

ТММО за рік » 

 Тоненький І.А. – 

керівник ТММО 

1 Звіт керівника ТММО про підсумки 

роботи за рік 

 Тоненький І.А. – 

керівник ТММО 

2 Звіт членів ТММО про результативність 

їх участі у роботі міжшкільного 

об᾽єднання шкільних бібліотекарів 

 

 Тоненький І.А., 

бібліотекарі 

3 Тренінг «Сходинки успіху в роботі 

бібліотекаря» 

 

 Тоненький І.А. – 

керівник ТММО 

 

 

 

 


