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Аналіз роботи шкільної бібліотеки  

протягом 2018-2019 навчального року 

 
У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, чинним 

законодавством, нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки 

України та Міністерства культури і туризму України, що визначають основні напрямки 

роботи бібліотек освітянської галузі. 

Діяльність бібліотеки школи протягом 2018-2019 року була спрямована на: 

- сприйняття реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-

виховного процесу, удосконалення роботи бібліотеки з урахуванням вимог 

сьогодення; 

- формування в учнів читацької компетентності: виховання інформаційної культури, 

культури читання, формування вміння користуватися бібліотекою; 

- підвищення інформаційної, освітньої функції бібліотеки засобами бібліотечно-

бібліографічних занять; 

- надання інформаційно-методичної допомоги вчителям та учням в оволодінні 

основами наук, забезпечення змісту навчально-виховного процесу та всебічне 

сприяння підвищенню майстерності вчителів шляхом пропаганди педагогічної 

літератури та інформації про неї; 

- проведення систематичної роботи щодо збереження та збільшення книжкового 

фонду. 

Облікова документація фонду 

Книга сумарного обліку основного бібліотечного фонду 

Книга сумарного фонду обліку підручників 

Книга інвентарного обліку основного бібліотечного фонду (без урахування підручників) 

Щоденник роботи бібліотекаря 

Журнали видачі підручників по класах 

Папка Актів на списання зношеної літератури 

Картотека підручників 

План роботи шкільної бібліотеки 

Основні джерела комплектування фонду та популяризація читання 

 

Діяльність шкільної бібліотеки протягом 2018-2019 навчального року була 

спрямована на: 

- проведення заходів із залученням літератури, що сприяє збагаченню життєвого досвіду 

учнів і передачі культурних цінностей; 

- організацію позакласного читання учнів, формування в учнів читацької 

компетентності, виховання інформаційної культури, культури читання, формування 

вмінь і навичок користування бібліотекою; 

- підвищення інформаційної, освітньої функції бібліотеки засобами бібліотечно-

бібліографічних занять; 

- надання інформаційно-методичної допомоги вчителям та учням в оволодіння основами 

наук, забезпечення змісту навчально-виховного процесу та всебічне сприяння 

підвищенню майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної, науково-

літератури та інформації про неї; 

- проведення систематичної роботи щодо збереження та збільшення книжкового фонду; 



- гуманізацію виховного процесу, що виражається в створенні умов для всебічного 

розвитку особистості; на спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, 

самовиховання. 

План роботи шкільної бібліотеки є складовою частиною річного плану роботи 

школи, затверджений директором. При визначенні пріоритетних напрямків роботи 

бібліотеки враховується зв'язок з науково-методичною проблемо навчального закладу, 

РМО шкільних бібліотекарів та темою самоосвіти.  

Робота бібліотеки спланована таким чином, щоб залучити до читання якомога 

більше учнів, сформувати навички користування бібліотекою. Для учнів як категорії 

споживачів інформації у виборі книг сприяє створення осередків читання: Куточок 

читання, Мудрість у різних темах, Новини з перших уст, Осередок освітянина, Цікаво 

знати, Тут панує тиша; наявність каталогів: алфавітного, систематичного, а також 

створено «Куточок користувача», в якому оформлені Правила користування бібліотекою, 

буклети, пам’ятки на допомогу користувачам, а саме:  

- Бібліотечні правила 

- Бібліографічна пам’ятка  

- Ваша дитина у дзеркалі читання (тест для батьків учнів 5-8 класів) 

- Єдині вимоги до збереження книг, підручників 

- Як вибрати книгу для читання 

- Як перетворити читання на задоволення (для батьків)  

- Як працювати з довідковою літературою 

- Як написати реферат 

- Як працювати з підручником 

- Як читати книгу 

- Щоб підручник довше жив 

- Як потрібно доглядати за книгою 

- Як видалити плями з книг 

- Поради батькам першокласників 

- Як вчити вірш напам’ять  

- Як скласти план тексту підручника 

- Як користуватися дитячою енциклопедією 

- Правила гігієни читання 

Абонемент працює за принципом відкритого доступу до фонду для самостійного 

вибору користувачами необхідної літератури з метою вдосконалення навичок 

користування бібліотекою. Книжковий фонд розташований за принципом осередків: 

«Мудрість у різних темах 1-4 класи, 5-6 класи, 7-8 класи, 9-11 класи» і відокремлених 

один від одного. 

Систематично, якщо надходить нова література, поповнюються постійно діючі 

книжкові виставки, такі як «Подаруй книгу бібліотеці», «Книжкові цікавинки», «З 

Україною в серці», «Час читати», «Моя улюблена читаночка», тощо. 

 З метою формування освітніх компетентностей учнів-користувачів бібліотеки та 

популяризації читання використовую такі основні форми роботи: 

- Книжкові виставки 

- Відкриті тематичні полички  

- Бесіди, консультації індивідуальні, групові, рекомендаційні, про прочитане, про 

роль української книги в житті, наукова та науково-популярна книга у вивченні та 

засвоєнні шкільних програм. 

- Масові заходи: бібліотечні заняття та свята «Посвята в читачі другокласників», 

«Довідкова література», «Алфавітний каталог», «Історія виникнення книги», 



«Книга – джерело знань», «Як працювати з довідковою літературою», «Професія - 

бібліотекар». 

- Екскурсії до бібліотеки з метою ознайомлення з фондом і правилами користування 

бібліотекою 

- Бібліографічні тематичні огляди під час виставок 

- Робота з формулярами користувачів 

- Робота клубу «Друзі бібліотеки» 

- Місячник шкільних бібліотек (за планом) 

- Екомарафон «День врятованого дерева» (за планом) 

- Тиждень дитячого читання 

- Робота Книжчиної лікарні (Ремонт і реставрація книг, підручників) 

Для більш повного розкриття фонду та задоволення інформаційних потреб читачів 

у бібліотеці оформлені постійно діючі тематичні полички: «Поетичне Запоріжжя», 

«Запорізький край у творах письменників», «Здоровий спосіб життя», систематично 

створюються різноманітні книжкові виставки до предметних декад («Свято рідної мови і 

писемності», «Знай свої права, дитино», «День Соборності України», «Моя рідна 

Україна», «Я - книга, я – товариш твій!», «Нехай за нас говорять твори», тощо. 

Ефективними щодо інформування учнів та популяризації літератури є різноманітні 

книжкові виставки різнопланової тематики, що охоплюють всі напрямки навчально-

виховної роботи. Книжкові виставки – одне з улюблених занять. Хоча приміщення 

бібліотеки не дуже просторе, поводиться огляд та обговорення виставок літератури різної 

тематики.  

Особливою популярністю користуються нетрадиційні виставки з використанням 

різноманітних експонатів, заставок-символів, репродукцій картин, ляльок-героїв казок. 

Створюючи виставки разом з «Творчою групою» клубу, я намагаюсь зробити їх такими, 

щоб вони були змістовними, привабливими, цікавими.  

 Усього протягом навчального року у бібліотеці було оформлено 17 книжково-

ілюстрованих виставок, а саме: 

- Моя країна – прекрасна і незалежна 

- Новинки літератури українських видань  

- Традиції і обряди українського народу 

- Права дитини в Україні 

- Слово Тарасове струнами б’ється… 

Слово до слова – складається мова… 

- Сучасна українська дитяча проза 

- Загадки природи 

- Книжкові цікавинки 

- Словники – твої друзі 

- Душа Чорнобилем болить 

- Заводському району – 50 років 

- Виставки-інсталяції до трагедії голодомору, "Сходинки у сучасність" та 

"Мистецтво заповнює світ" 

Також за потребою здійснюється інформаційне забезпечення користувачів 

літературою при підготовці до різноманітних творчих конкурсів, які проводились в 

районі, місті, області. 

Щоб задовольнити запити читачів з окремих тем, додаткових завдань, через 

відсутність або малу кількість книг у бібліотеці зібрані, постійно оновлюються та 

поповнюються тематичні папки: 

- Літературні портрети 



- Традиції і свята українського народу 

- Сценарії бесід, свят, бібліотечних заходів 

- Пам’ятки на допомогу користувачам 

- На допомогу батькам 

- Літературні портрети – Віра Щербина 

- Ігор Калинець і його твори 

- Видатні жінки України 

- Учитель – людина для людей 

- Новорічні свята 

- Трагедія Чорнобиля 

- На допомогу вчителю 

- Здоровий спосіб життя 

- Поради батькам (9 фраз, які варто говорити своїм дітям кожного дня) 

- Запорізьке козацтво – міфи та реальність 

- 16 порад, як навчитись писати тексти 

- Небесна сотня 

- Книга пам’яті 

- Рекомендації до проведення свят 

- Додаткові матеріали за запитами користувачів 

- Діяльність бібліотеки щодо популяризації читання 

- Рекомендаційні списки літератури 

- Списки рекомендованої літератури для додаткового читання 

- Інформаційні списки літератури 

- Безпечний інтернет 

- Каталог хрестоматій з української літератури 

- Каталог хрестоматій «Дніпрова хвиля» 

- Каталоги хрестоматій для 1-2 та 3-4 класів 

- Каталог електронних презентацій на різну тематику 

Масові заходи 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.08.2014 № 931. 

«Про проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек» з 1 по 31 

жовтня 2018 року бібліотека ЗЗШ №75 взяла участь у Всеукраїнському місячнику під 

гаслом «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини» (до сторіччя від дня 

народження В. О. Сухомлинського) з метою ознайомлення з життєвим і творчим шляхом 

видатного українського педагога, письменника, філософа, і просто чудової людини.  

Згідно з планом проведення місячника кожний тиждень проходив під своєю 

назвою.  

- І тиждень з 1 по 5 жовтня «Відкриття. Книжковий всесвіт». 

- Під час відкриття місячника була оформлена, оглянута та обговорена виставка-

панорама до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського «Великий педагог, 

великий Добротворець». Брали участь представники 5-11 класів.  

- З метою оновлення та поповнення бібліотечного фонду оголошено щорічну акцію 

«Подаруй книгу бібліотеці». Протягом місячника долучилися до акції учні 5-А (4 

книги), 5-Б (4 книги), 6-А, 9-Б (1 книга), 10-А (5 книг), 11-А (2 книги) класів. 

- До Всеукраїнського дня бібліотек проведено бесіду «Професія бібліотекар», «Сучасні 

бібліотеки країни і світу». Взяли участь представники 5-А, 6-Б, 6-В, 9-Б класів. 

- ІІ тиждень з 8 по 12 жовтня «Літературний тиждень». 



- Розпочався тиждень традиційним конкурсом читців «Відкривай Україну». Перед 

конкурсом проведено бесіду «Дітям про В. О. Сухомлинського». Були присутні 

представники 1-11 класів. У конкурсі читців взяли участь усі класи крім 8-А кл. 

- З метою ознайомлення з розташуванням фонду бібліотеки і правилами користування 

ним були проведені екскурсії до бібліотеки учнів 5 класів «Бібліотечними закутками». 

По закінченні була проведена вікторина. 

- ІІІ тиждень з 16 по 19 жовтня «Тиждень книги». 

- З метою ознайомлення з життєвим і творчим шляхом  

- В. О. Сухомлинського серед учнів 8-11 класів був проведений конкурс буктрейлерів. 8-

9 класи - відеоролики за мотивами улюбленої книжки: Лущай Андрій (9-А клас), учні 

8-А,Б,В та 9-Б,В класи не взяли участь у конкурсі. Учні 10-11 класів створили 

буктрейлери про В. О. Сухомлинського і його творчість: Кабко Ілона і Дудкіна 

Анастасія, Товстогань Дар’я і Басараб Ганна (10-А клас), Булат Іван і Яременко Оксана 

(11-А клас). Не взяли участь 10-Б кл. та 11-Б кл. 

- Місця розподілились: 

- І місце - Булат Іван "Із любов'ю до дітей" 

- ІІ місце - Яременко Оксана "Серце дітям" 

- ІІІ місце - Дудкіна Анастасія та Кабко Ілона "Життя педагога" 

- ІІІ місце - Басараб Ганна та Товстогань Дар'я казка "Добре слово" 

- З метою ознайомлення учнів з літературою рідного краю, для учнів була організована 

зустріч з Запорізькою поетесою Вікторією Сироватко. Вона читала власні поезії, діти 

вели активний діалог.  

- На зустрічі з цікавою людиною нашого міста відбулося знайомство з головою міської 

громадської організації «Батьківщина молода» Антоном Стасиком, який розповів про 

свій шлях до лідерства.  

- ІV тиждень з 22 по 26 жовтня «Тиждень книги». 

- На початку тижня була оформлена, оглянута і обговорена виставка «Від книги до 

творчості», початкова школа виготовила книжки – саморобки: 2-А, 3-А, 4-А, 4-Б; не 

взяли участь 1 класи, 2-Б, 3-Б класи. 

- З 22 по 25 жовтня тривав конкурс дитячих ілюстрацій до прочитаних оповідань В. О. 

Сухомлинського «Казка на кінчику пензля» (результати додаток 2): взяли участь 4 кл., 

5 кл., 6 кл., 7 кл., 8-Вкл., 10 кл. Не взяли участь 1кл., 2кл., 3кл., 8-Б,В, 9кл. 

- V тиждень з 29 по 31 жовтня «Закриття місячника». 

- Підбиття підсумків та церемонія нагородження учасників місячника відбулося у 

актовій залі. Усім переможцям від клубівців була інсценована казка В. О. 

Сухомлинського «Сім сестер», Рибаков Віктор декламував вірш про педагога «Серце 

віддаю дітям». БФ «Астарта» та міська громадська організація «Батьківщина молода» 

закупили призи для призерів конкурсів. До нагородження не долучились призери 9-А 

Лущай Андрій та 7-В Каськова Ірина. 

З метою поповнення бібліотечного фонду цього року проводиться традиційна акція 

«Подаруй книгу бібліотеці», в тому числі в рамках Екомарафону та під час відвідування 

толоки. Учні школи взяли активну участь в акції і подарували 25 книг для різної вікової 

категорії. Бібліотека співпрацює з благодійним фондом «Астарта» який виділив кошти, за 

них було придбано 10 книг. 

Аналізуючи всі форми роботи із залучення учнів до читання, я проводжу 

моніторингове дослідження, результати якого обговорюються на педагогічних 

консиліумах (педагогічні консиліуми з питань адаптації учнів учнів 5-тих класів, на 



засіданнях ШМО класних керівників, де визначаються нагальні проблеми та відбувається 

пошук шляхів їх вирішення.  

З метою якісної організації позакласного читання учнів школи двічі на рік 

аналізуються читацькі формуляри, виписуються боржники, відслідковується, яку 

літературу читають учні. Це допомагає з’ясувати проблему невідповідності запиту учнів і 

його забезпечення. Складаються рекомендовані списки необхідної програмної літератури 

та літератури для позакласного читання. 

Література бібліотечного фонду тільки частково відповідає програмам. За запитом 

учнів відшукую потрібний матеріал в інтернет-ресурсах, роздруковую, накопичую в 

папках.  

Доцільною формою роботи є індивідуальні бесіди з учнями та експрес-опитування, 

що допомагають виявити читацькі інтереси та можливості, уточнюють проблеми, які 

найбільше їх цікавлять, виділяють інтереси та уподобання користувачів. Хоча загальний 

фонд бібліотеки частково застарілий, але учні початкової школи регулярно 

відвідують бібліотеку. Учні 2-А, 3-А, 5-х, 6-х 10-х, 11-х класів – 

найактивніші читачі. 

Попит учнів 9-11 класів частково забезпечується творами з української літератури, 

з зарубіжної дуже мало, а нововведені програмні сучасні твори взагалі відсутні. 

Намагаюся поповнити за кошти від зданої макулатури, але цього не вистачає. 

 Стан організації позакласного читання учнів у 2018-2019 році перевірено у 2-их 

класах, у 5-тих класах, у 10 класі. Результати його доведено до відома вчителів на 

підсумкових педагогічних консиліумах, до батьків – на батьківських зборах. Визначено, 

що учні початкової школи добре відвідують бібліотеку, учні 5 класів - активні користувачі 

бібліотеки, учні 10-х-11-х класів активно користуються програмними творами, які є в 

наявності бібліотечного фонду. 

У бібліотеці школи проводилась певна робота з поповнення бібліотечних фондів 

позабюджетними джерелами фінансування, тобто спонсорської допомоги шляхом 

проведення традиційної акції «Подаруй книгу шкільній бібліотеці». Учнями школи було 

подаровано 7 книг. 

Бібліотека веде роботу щодо забезпечення підручниками. Фонд підручників 

комплектується за рахунок органів управління освітою. Своєчасно подаються замовлення 

підручників на наступний рік через Курс школи, але виконуються одержання невчасно. 

Книжковий фонд розташований на стелажах, оформлений поличними 

розподільниками відповідно до таблиць бібліотечно-бібліографічної класифікації. У 

книгосховищі підручники розташовані на стелажах по класах і роках видання. Але 

працювати там не зовсім зручно, тому що приміщення мале за площею. Абонемент 

працює за принципом відкритого доступу до фонду для самостійного вибору 

користувачами необхідної літератури. Книжковий фонд 1-4-х, 5-6-х, 7-8-х, 9-11-х класів 

відокремлений один від одного. 

Систематично, у процесі презентації літератури фонду , змінюються постійно діючі 

книжкові виставки: 

 Учать в школі, учать в школі… 

 Книжкові цікавинки 

 Мова рідна, слово рідне… 

 Для мене в світі ти одна, моя чарівна Україно! 

Усього протягом цього навчального року в бібліотеці було оформлено 32 

книжково-ілюстровані виставки:  

 Новинки літератури українських видань 



 Книга розповідає про себе 

 Традиції і обряди українського народу 

 Права людини в Україні 

 Права дитини в Україні 

 Хортиця – перлина України 

 «І мене в сім’ї великій, 

В сім’ї вольній, новій 

Не забудьте пом’янути…» 

 Сторінками казок 

 Моя улюблена читаночка 

 Учать в школі, учать в школі... 

 Мова моя солов’їна 

 Батькам про виховання 

 Весь світ великий від «А» до «Я» 

 Салют, Перемого! 

 Словники – твої друзі 

 Для тих, хто цікавиться 

 Для мене в світі одна, моя чарівна Україно!: 

- Моя рідна Україна 

- Незабутні сторінки історії 

- Запоріжжя моє, Запоріжжя... 

- Поетичне Запоріжжя 

- Запорізький край у творах письменників 

 Довідкове бюро користувача 

 Бережи себе, дитино! 

 На допомогу випускникам 

 Виховуємо громадянина – патріота України 

 Душа Чорнобилем болить… 

 Сучасна українська дитяча проза 

 Літературні казки 

 Час читати 

 До Дня Соборності України 

 Ці книги ви нам подарували 

Для більш повного розкриття фонду та задоволення інформаційних потреб читачів 

в бібліотеці оформлені постійно діючі тематичні полички: «Народознавство», 

«Краєзнавство», різноманітні книжкові виставки до предметних тижнів. 

В роботі бібліотеки особлива увага приділяється широкій популяризації 

української літератури, краєзнавчої літератури, літератури з питань освіти, історії 

культури українського народу і вихованню поваги до рідної мови.  

Бібліотека здійснювала також інформаційне забезпечення учнів літературою при 

підготовці до різноманітних творчих конкурсів, які проводились в районі, місті, області.  

З метою інформування учнів оформлений „Куточок користувача”  

Основою інформаційної діяльності бібліотеки є бібліотечно-бібліографічна робота. 

Наша бібліотека використовує всі її види.  

Збір інформації про регіон, його історичне минуле , природа Хортиці та її охорона, 

розвиток національних культур, культурна спадщина, реалії соціально-економічного та 

суспільного життя держави, області, міста Запоріжжя та Заводського району є сьогодні 



головним тематичним спрямуванням багатогранної діяльності шкільної бібліотеки 

(тематичні папки з накопиченими матеріалами, сценарії проведених заходів). 

Значна увага приділяється бібліотекою ДБА (довідково-бібліографічному апарату) 

як інформаційному ядру бібліотеки, до якого належать каталоги та картотеки, у тому 

числі електронні. 

У бібліотеці проводиться активна робота з ознайомлення користувачів з ДБА 

бібліотеки. На заняттях з бібліотечно-бібліографічної грамоти школярі вчаться 

використовувати довідковий фонд та пошукові системи. Було проведено бібліотечне 

заняття з виконанням практичних завдань, з пошуковими елементами роботи в 

енциклопедіях «Цікава розмова про літературу довідкову» (6-В клас). Учні практично 

засвоїли, як правильно користуватися довідковою літературою і змогли віднайти потрібну 

інформацію у різних видах і типах енциклопедій. У 8-А класі проведено бібліотечне 

заняття під рубрикою «Знайомтесь: бібліографія» - «Алфавітний каталог» з метою 

закріпити навички правильного користування Алфавітним і Систематичним каталогами. 

Показані комп’ютерні презентації «Бібліографія» та «Алфавітний каталог». 

Бібліотека намагається формувати інформаційні потреби та інформаційну культуру 

користувачів за допомогою використання ДБА, застосовуючи всі засоби просвітницької, 

рекламної діяльності: проводяться регулярні традиційні екскурсії «Подорож до 

бібліотеки» (1 класи), бібліотечні заняття для 5 класів з метою ознайомлення з 

бібліотечним фондом та його розташуванням, з показом комп’ютерної презентації 

«Бібліотечними закутками». Протягом заняття учні прослухали інформацію бібліотекаря, 

а потім давали відповіді на питання вікторини «Бібліотечними закутками». Також 

бібліотекар знайомить користувачів з комп’ютером та інформаційними можливостями 

бібліотеки, навчає учнів працювати з каталогами, разом з активом готує рекламні 

листівки, буклети, бібліотечні випуски, презентації, інформацію на стенді «Бібліотечний 

вісник» та «Куточок користувача», у яких висвітлюється діяльність бібліотеки. 

З розвитком комп’ютеризації можливо прискорити пошук потрібної інформації, що 

підвищує рівень ефективності бібліотечного обслуговування. Але наша бібліотека має 

застарілий фонд, що не відповідає сучасним програмам, не має інтернету, обладнана 

одним застарілим комп’ютером, що не дає змоги вчасно задовольняти попит користувачів 

у пошуку потрібної інформації. 

Крім того, щоб користувачі мали чітке уявлення про всі послуги, що надає 

бібліотека, щоб ця інформація знаходилась у вільному доступі, щоб користувачі 

періодично отримували нагадування про неї, бібліотекар проводить групові та 

індивідуальні консультації з користування різноманітними джерелами, що наявні в 

бібліотеці, з виконання пошуку, видачі документів у читальному куточку та абонементі. 

Тематику інформаційно-бібліографічної роботи бібліотеки визначають 

інформаційні запити користувачів. Пріоритетні напрямки, задачі, за якими працює 

бібліотека: забезпечення програмною літературою, краєзнавство, рекомендації новинок 

художньої літератури. 

Сьогодні бібліотека приділяє увагу створенню інноваційних форм представлення 

матеріалу. До них можна віднести бібліографічні посібники малих форм: закладки (учні 4-

А класу), буклети (9 класи). Поряд з друкованими джерелами вказуються Інтернет-

ресурси (Папка «Завітай до Інтернету»), включається додаткова фактографічна інформація 

(Папка з матеріалами, зібраними за запитами учнів «На допомогу учням»). 

У своїй бібліотечно-бібліографічній діяльності бібліотекар почала використовувати 

дайджест, не дивлячись на те, що він більше поширений у видавничій справі. 

Реалії сьогодення вимагають зміни підходів до надання послуг користувачам. Для 

задоволення інформаційних запитів користувачів бібліотекарем створено «Каталоги 



хрестоматій з української літератури» та «Каталог презентацій» в електронному і 

друкованому вигляді. 

Шкільна бібліотека приділяє велику увагу пошуку оптимальних цілеспрямованих 

новітніх технологій щодо популяризації художньої літератури, задоволенню читацьких 

інтересів різних вікових груп школярів та формуванню навичок бібліотечно-

бібліографічної грамотності. 

Бібліотечні заняття, бесіди в початкових класах, пам’ятки з якими знайомляться 

учні школи та використовують при виборі і читанні книг дають результати, які 

відслідковуються при спілкуванні з читачами. 

Разом з тим, в роботі бібліотеки існують певні недоліки. Не надходить до 

бібліотечного фонду довідкова, методична література, художні твори, педагогічні видання 

за рахунок бюджетних фондів. Недостатньо часу для проведення бібліотечних занять у 

класах.  

Шляхи подолання: продовження постійно діючої акції «Подаруй книгу бібліотеці» 

та залучення благодійних внесків та спонсорської допомоги для поповнення фондів. 

 

Основні завдання і напрямки діяльності шкільної бібліотеки 

Задачі шкільної бібліотеки: 

При складанні плану враховані такі документи: 

- Закон України «Про освіту»; 

- Закон України «Про бібліотеку та бібліотечну справу»; 

- «Положення про бібліотеку середнього загальноосвітнього закладу і 

профтехучилища». 

- Поліпшення якості бібліотечного, бібліографічного, інформаційного 

консультування користувачів бібліотекою. 

- Розвиток і задоволення інтересів дітей з окремих тем, розширення їх світогляду, 

інформаційної культури. 

- Сприяння реалізації державної політики в галузі освіти. 

- Формування і виховання свідомого, вдумливого, грамотного користувача з 

високим рівнем бібліографічної культури. 

- Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, громадянина-

патріота України, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку. 

Головною метою діяльності шкільної бібліотеки є: популяризація книг серед учнів, 

формування х світогляду, реальна допомога кожній дитині в задоволенні особистих 

читацьких інтересів, потреб, запитів. 

Важлива роль в роботі бібліотеки відводиться допомозі у вивченні та засвоєнні 

навчальних програм з базових дисциплін, організації навчальної діяльності та дозвілля 

учнівського колективу, професійному самовизначенню учнів. 

Шкільна бібліотека буде продовжувати працювати над створенням фонду 

української книги, видань з краєзнавства і народознавства. 

 

  



Організація інформаційно-маркетингової діяльності. Вивчення, 

інформування та задоволення читацьких потреб 

на необхідну інформацію 

№ Назва заходу та технологій Дата 

виконання 

Відповідальний 

1. Записати користувачів до бібліотеки. Вересень Стрикало В. М. 

2. Систематично проводити роботу з боржниками. Протягом 

року 

Стрикало В. М., 

актив 

3. Проводити роботу з вилучення з фонду застарілих 

підручників та навчальних посібників з метою 

формування фонду для забезпечення навчального 

процесу. 

Протягом 

року 

Стрикало В. М. 

4. З метою виявлення читацьких інтересів проводити 

бесіди: 

- рекомендаційні; 

- про прочитане; 

- про роль української книги в житті; 

- наукова та науково-популярна книга у 

вивченні та засвоєнні шкільних програм. 

Протягом 

року 

Стрикало В. М. 

5. Проводити аналіз читацьких формулярів. 1 раз на 

півріччя 

Стрикало В. М. 

6. Відслідковувати рівень адаптації учнів 5-х класів до 

навчання у середній ланці школи. 

Протягом 

року 

Стрикало В. М. 

 

Організація книжкових фондів і каталогів. 

Комплектування, обробка, вивчення та розкриття фонду 

№ Назва заходу та технологій Дата 

виконання 

Відповідальні 

1. Вивчати склад фонду: 

- статистичним методом; 

- бібліографічним методом. 

Протягом року Стрикало В. М.  

2. Вилучати з фонду:  

- застарілі видання; 

- загублені читачами; 

- з інших причин (складання актів, вивіз 

макулатури, здача каталожних карток з каталогів, 

робота з сумарними та інвентарними книгами. 

Систематично   Стрикало В. М. 

3. Проводити роботу з комплектування фонду 

відповідно до нових програм і вимог до шкіл на 

сучасному етапі: 

- зв'язок з бібліотеками шкіл району; 

Систематично  Стрикало В. М.  

4. Проводити інвентаризацію фондів, звірку з 

бухгалтерією районного відділу освіти. 

2 рази на рік Стрикало В. М.  

 

  



Робота з підручниками (за основу прийнята Інструкція «Про порядок 

доставки, комплектування та облік навчальної літератури») 

№ Назва заходу та технологій Дата 

виконання 

Відповідальні 

1. Організувати видачу підручників класним 

керівникам на початку навчального року та збір 

підручників по завершенні навчального року. Вести 

відповідні записи у журналах видачі підручників. 

Серпень, 

травень 

Стрикало В. М. 

2. Виявляти боржників при здачі підручників 

класоводами та класними керівниками. Доповідати 

директору школи для написання відповідного наказу. 

Протягом року Стрикало В. М 

3. Комплектувати фонд підручників через Курс школи. За Наказом 

відділу освіти 

учителі-

предметники, 

Стрикало В. М. 

4. Вести всі операції з обліку фонду підручників (згідно 

з Інструкцією). 

Протягом року Стрикало В. М. 

5. Проводити інвентаризацію фонду підручників, 

звірку з бухгалтерією районного відділу освіти. 

2 рази на рік Стрикало В. М. 

6. Постійно контролювати потреби в навчальній 

літературі. 

Систематично Стрикало В. М 

Обслуговування учнів та популяризація літератури на допомогу 

навчально-виховному процесу. Залучення читачів. 

№ Назва заходів та технологій Дата 

виконання 

Відповідальні 

1. Проводити інформаційно-рекомендаційні рекламні 

бесіди про скарби фонду бібліотеки. 

Систематично Стрикало В. М. 

2. Проводити екскурсії до бібліотеки учнів 1-5 класів з 

метою розкриття фонду та популяризації літератури.  

Вересень - 

жовтень 

Стрикало В. М 

3. Організувати обслуговування користувачів протягом 

року та в канікулярний період. 

Протягом року Стрикало В. М 

4. Інформувати учнів та вчителів про нові надходження 

документів бібліотеки. 

Систематично Стрикало В. М. 

5. Оформляти інформаційні, книжкові викладки та 

виставки до літературних ювілеїв, реклама творів 

письменників, цікавих інформацій різної тематики. 

Систематично Стрикало В. М 

6. Взяти участь у Всеукраїнському місячнику шкільних 

бібліотек. 

Жовтень Стрикало В. М., 

актив 

7. Провести Тиждень дитячого читання Березень Стрикало В. М., 

актив 

8. Провести експрес-інтерв’ю «На допомогу шкільному 

бібліотекарю» 

Березень-

квітень 

Стрикало В. М , 

актив 

9. Провести опитування-інтерв’ю «Що читаємо 

сьогодні?» 

Березень-

квітень 

Стрикало В. М., 

актив 

10. Проводити координаційну роботу з вчителями 

(підбір літератури для проведення предметних 

тижнів, олімпіад з метою популяризації літератури 

на потрібні теми) 

За потребою Стрикало В. М 

11. Проводити консультативні години для класоводів, 

класних керівників, батьків. 

За потребою Стрикало В. М 

12. Організувати роботу читального куточка бібліотеки. Протягом року Стрикало В. М 

  



Масова робота 

№ Назва заходів та технологій Дата 

виконання 

Відповідальні 

1. Провести огляд і обговорення книжкової виставки до 

Дня знань. 

Вересень Стрикало В. М 

2. Провести огляд і обговорення книжкової виставки до 

Міжнародного дня грамотності. 

Вересень Стрикало В. М 

3. Провести рейд з перевірки стану підручників. Жовтень Стрикало В. М , 

актив 

4. Взяти участь у Всеукраїнському місячнику шкільних 

бібліотек (План додається). 

З 1 по 31 

жовтня 

Стрикало В. М , 

актив 

5. Провести огляд і обговорення книжкової виставки до 

Дня української писемності та мови. 

Листопад Стрикало В. М 

6. Провести бібліотечне заняття в 5 класах «Мова – 

життя основа». 

Листопад Стрикало В. М 

7. Провести бесіду в 3 класі «Довідкова література» з 

метою ознайомлення з довідковим апаратом 

бібліотеки. 

Листопад Стрикало В. М 

8. Провести огляд і обговорення книжкової виставки до 

Дня збройних сил України. 

Грудень Стрикало В. М 

9. Провести огляд книг та зібраних матеріалів до 

Новорічних свят. 

Грудень Стрикало В. М 

10. Організувати роботу бібліотеки під час зимових 

канікул (План додається). 

Січень Стрикало В. М , 

актив 

11. Провести бібліотечне заняття у 8 класах «Історія 

виникнення та види каталогів» з метою формування 

бібліотечно-бібліографічної грамотності. 

Січень Стрикало В. М 

12.  Провести бібліотечне заняття в 6 класах «Розмова 

про літературу довідкову» 

Лютий Стрикало В. М , 

Вовченко Т. В. 

13. Провести бібліотечне заняття в 5 класах «Словники – 

твої друзі» з метою формування бібліотечно-

бібліографічної грамотності та вміння користуватись 

довідковою літературою. 

Лютий Стрикало В. М 

14. Провести бібліотечне заняття у 9 класі «Алфавітний 

каталог»  

лютий Стрикало В. М 

15. Провести огляд і обговорення книг до Дня 

народження Т. Г. Шевченка. 

Березень Стрикало В. М 

16. Провести Тиждень дитячого читання під час весняних 

канікул (План додається) 

Березень Стрикало В. М 

17. Провести огляд і обговорення книжкової виставки та 

зібраних матеріалів до Дня Чорнобильської трагедії. 

Квітень Стрикало В. М 

18. Провести огляд виставки книг «Для вас, випускники». квітень Стрикало В. М 

19. Оглянути виставку книг до дня Перемоги. Травень Стрикало В. М 

20. Провести рейд з перевірки стану підручників.  Травень Стрикало В. М 

21 Організувати збір підручників. Травень Стрикало В. М. 

22. Проаналізувати роботу бібліотеки протягом 

навчального року та написати план на наступний 

навчальний рік. 

Червень Стрикало В. М 

23. Провести перерозподіл та видачу підручників на 

2020-2021 навчальний рік. 

Серпень Стрикало В. М 

 

 



Обслуговування вчителів 
№ Назва заходів та технологій Дата 

виконання 

Відповідальні 

1. Надати методичні рекомендації щодо проведення 

1уроку(книжкова виставка, тематична папка). 

Вересень Стрикало В. М 

2. Надавати інформаційно-методичну допомогу при 

роботі над методичною темою школи, при 

підготовці занять, заходів. 

За потребою Стрикало В. М. 

3. Проводити інформаційні консультативні години. За потребою Стрикало В. М 

4. Продовжувати ведення картотек, складання 

рекомендаційних списків на допомогу вчителям. 

Протягом 

року 

Стрикало В. М 

Співпраця та координація роботи з іншими бібліотеками 
№ Назва заходів та технологій Дата 

виконання 

Відповідальні 

1. Підтримувати зв'язок з бібліотеками шкіл району з 

питання обміну підручниками, яких не вистачає. 

Серпень-

вересень 

Стрикало В. М 

2. Брати участь у консультативних годинах з 

бібліотекарями шкіл району з приводу планування 

роботи бібліотеки. 

Протягом року Стрикало В. М 

3. Брати участь (за запрошенням) у підготовці та 

проведенні заходів з наступним їх обговоренням. 

Протягом року Стрикало В. М 

4. Брати участь у РМО бібліотекарів. За планом РМО 

бібліотекарів 

Стрикало В. М 

5. Відвідувати бібліотеки шкіл району з метою обміну 

досвідом. 

Протягом року Стрикало В. М 

Робота з активом користувачів 
№ Назва заходів та технологій Дата 

виконання 

Відповідальні 

1. Провести організаційне засідання членів клубу 

«Друзі бібліотеки». Вибори ради клубу. 

Жовтень Стрикало В. М , 

актив 

2. Провести практичне заняття «Книжкова виставка» Листопад Стрикало В. М 

3. Провести практичне заняття «Екскурсія до 

бібліотеки» 

Січень Стрикало В. М 

4. Організувати роботу «Книжчиної лікарні» Протягом року Стрикало В. М 

Робота з батьками 
№ Назва заходів та технологій Дата 

виконання 

Відповідальні 

1. Проводити консультації з проблем читання. За потребою Стрикало В. М  

2. Висвітлювати проблеми забезпеченості учнів 

підручниками та програмною літературою. 

Вересень-

жовтень 

Стрикало В. М  

3. Залучати батьків до проведення свят та інших 

заходів. 

Протягом року. Стрикало В. М  

4. Брати участь у батьківських зборах з питань 

виховання в учнів бережливого ставлення до 

підручників, книги, відповідальності батьків за 

збереження книги та вчасне повернення до 

бібліотеки. 

Протягом року 

за потребою 

Стрикало В. М  

 

Бібліотекар       В. М. Стрикало 


