
МУСІЄНКО ЗІНАЇДА ЛЕОНІДІВНА  

 
 

Посада: провідний бібліотекар 

Професійне кредо: «Бібліотекар – провідник, 

який допомагає книзі знайти дорогу до 

читацького серця» 

Життеве кредо: «Роби добро і не чекай 

подяки» 

Освіта: вища 

Спеціальність за фахом:  бібліотекар - 

бібліограф 

Навчальний заклад: Київський державний 

інститут культури ім. О.Є. Корнійчука, 1988р. 

Стаж роботи на посаді бібліотекаря: 24 р.00 

міс. 

 

Форма та результати підвищення кваліфікації: курси підвищення 

кваліфікації бібліотекарів при Закарпатському інституті післядипломної 

педагогічної освіти, 25.10. 2019 р., ЗІ СПК № 042102 

Сертифікат Intel «Навчання для майбутнього» №00409/ЗАК, 2007 р. з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні 

навчальних предметів відповідно до Державного стандарту освіти України 

Сертифікат № 521, 2009 р. – прослухала 48-годинний курс навачання 

шкільних бібліотекарів по впровадженню СУБД «ІРБІС» 

Нагороди: диплом журналу «Профтехосвіта» за ІІІ місце в конкурсі на 

кращий сценарій виховних і позаурочних заходів, присвячених Дню професії 

Грамота Департаменту освіти і науки Закарпатської обласної державної 

адміністрації за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у 

реалізацію державної політики в галузі національної освіти, досягнуті успіхи 

у справі навчання і виховання робітничих кадрів та з нагоди 70-річчя 

створення Ужгородського ВПУ торгівлі та технологій харчування 

Масова робота 

Мета атестації педагогічного працівника: підтвердження відповідності 

займаній посаді «провідний бібліотекар» 

Проблема над якою працюю: «Взаємодія бібліотекаря з педагогічним та 

учнівським колективом» 



Методичні напрацювання 

година-реквієм «Тоді нас міг врятувати 

хліб, тепер нас врятує пам’ять» 

Мета: вшанувати світлу пам’ять безвинно 

замучених голодом та політичними репресіями 

людей; донести 

до широкої 

аудиторії, 

передусім 

учнівської 

молоді, об’єктивної інформації про трагічні 

події українського народу 1932-1933 років; 

виховувати в учнів патріотизм та особистісні 

риси громадянина України. 

 

відкрита виховна година «Моя родина - моя сім’я – моя Батьківщина» 

Мета заходу: виховувати любов і шану до 

найближчих і найрідніших людей – матері та 

батька, любов до України;  

вчити чемності, любити і завжди пам’ятати 

місце, де народилися, рідну оселю, свій народ, 

рідну мову; 

формувати в учнів почуття обов’язку перед 

батьками, розширити духовний світ учнів.  

 

літературно- музичне свято «Катерина – свято дівочої долі» 

Мета: донести до учнів особливості традицій та обрядів українського народу, 

які пов’язані зі святом 

Катерини; 

розвивати акторські 

здібності, пам’ять та 

мислення учнів; 

виховувати повагу та 

шанобливе ставлення 

до традицій нашого 

народу, милосердя, 

почуття прекрасного. 

свято кави «Кава з українською душею» 

Мета заходу: поглибити знання учнів про каву, 

цікаві факти про цю рослину, розглянути 

технологію обробки кавових зерен; 

 історію поширення кави по світу та про першого її 

винахідника; ознайомитися з найбільшими 

країнами-виробниками кави, традиції та звичаї, які 

з нею пов’язані; розглянути різноманітні способи, 

як правильно приготувати і подати каву.  



виховна година «Кохання – понад усе !!!» 

Мета: розвивати творчі 

здібності учнів, їх естетичні 

смаки; 

виховувати прагнення краще 

пізнати один одного; 

формувати дружні стосунки в 

колективі, ціннісне ставлення 

до себе та до інших людей, до 

мистецтва, розвивати логічне мислення;  

створити атмосферу свята, гарного настрою, 

веселощів. 

 

свято українського борщу «Їж борщ та хвали, щоб ще дали» 

Мета заходу: ознайомити та поглибити знання 

учнів про традиційні 

українські страви;  

виховувати 

правильне  

ставлення до їжі, а 

також загальну 

культуру учнів;  

сприяти духовному 

розвитку 

особистості; 

виховувати почуття патріотизму, інтерес до української народної спадщини. 

 

відкрита виховна година «Українські макарони в рідній хаті»  

Мета: виявити якість і рівень оволодіння 

знаннями й уміннями з кулінарії; 

перевірити здатність учнів до творчого 

мислення й 

самостійної 

діяльності; 

розвивати бажання 

вивчати історичне 

минуле свого 

народу, його культуру, звичаї і традиції; формувати 

в учнів інтерес та шанобливе ставлення до 

української кухні, спонукати їх наслідувати 

найкращі традиції українців;  

 

 

 

 

 



 

свято до Дня 8-го Березня «Жінка, жінка скільки в цьому слові..»  

Мета: прищеплювати любов і 

повагу до жінки – матері, 

бабусі, сестрички, подруги; 

звернути увагу на місце жінки 

в суспільстві в різні епохи, 

підкреслити її велике 

призначення на Землі і роль у 

створенні української 

держави;   

виховувати почуття гордості, поваги, шани до жінки, 

любов до рідного краю.  

 

Свято чаю «Чай це великий світ, що може поміститися у маленькій чашці»  

Мета: формувати в 

учнів певні знання з 

даної теми; 

ознайомитися з 

найбільшими 

країнами – 

виробниками чаю, 

традиціями та 

звичаями, які 

пов’язані з ним;  

дослідити роль та значення чайної церемонії у житті українців; 

вміння працювати в групах, дискутувати та лаконічно висловлювати свою 

думку; виховувати художньо-естетичні смаки учнів, акуратність, 

стриманість. 

 

виховна година до Дня працівника освіти «Зі святом вітаємо Вас!» 
Мета: виховувати в учнів повагу і шану тим, 

хто з добрим серцем відкриває перед ними 

шлях до 

щасливого 

майбутнтого; 

 подяка всім 

освітянам за їх 

невтомну працю, 

відданість, 

щирість, сердечність, професійну майстерність 

на педагогічній ниві; 

формувати любов до свого училища, інтересу до професії педагогічного 

працівника.  


