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І. Аналіз роботи за 2017/2018 навчальний рік. Цілі і завдання роботи  

                      бібліотеки  на 2018/2019 навчальний рік 

 

              У своїй роботі бібліотека керується нормативно-правовими 

документами: Конституцією України, Законом України «Про освіту», «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу», Розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 23.03.2016 № 219-р «Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи 

на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого 

розвитку України» тощо.  

            Шкільна бібліотека – невід’ємна складова навчального закладу, є 

безпосереднім учасником навчально-виховного процесу й разом зі школою 

проходить непростий шлях реформ. Такі поняття як модернізація, інноваційний 

підхід, використання інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) у роботі 

бібліотеки є  тими реаліями, на яких будується повсякденна робота. Робота 

бібліотеки сприяє вихованню й загальному розвитку школярів через залучення 

до читання, розробці й проведенню масових заходів, а ІКТ дозволяють не 

тільки поглибити й розширити ці напрямки роботи, а й упроваджувати новітні 

інноваційні форми роботи.  Діяльність бібліотеки  спрямована на підвищення 

інформаційної грамотності серед юних користувачів і передбачає постійне 

ознайомлення з можливостями та інформаційно-документальними ресурсами 

бібліотеки, на формування знань основних інформаційних джерел і навичок їх 

використання. Сучасні технології мають значний потенціал для просування 

книги та читання, а використання їх у масовій та  індивідуальній роботі 

дозволяє по-новому підійти до організації бібліотечних процесів, навчання 

користування інформаційно-пошуковими системами (ІПС) в традиційному й 

автоматичному режимах.  

                  Масову роботу бібліотеки слід розглядати як складову частину 

навчально-виховної роботи закладу. На допомогу навчальному процесу 

організовуються книжкові тематичні виставки, круглі столи, екскурсії, 

бібліотечні години. Постійно забезпечуються інформаційно-бібліографічними 

матеріалами виховні заходи, відкриті уроки, предметні тижні, учнівські 
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олімпіади тощо. На перший план виходять активні форми та методи роботи, які 

примушують читача мислити, відстоювати свою точку зору. Пройшов 

«Тиждень дитячого читання», присвячений Міжнародному дню дитячої книги.  

           

                 На сучасному етапі «Шкільний бібліотечно-інформаційний» центр 

плавно переходить в «Медіатеку» (упорядкований збір та каталогізацію 

інформаційних ресурсів, спрямованих на забезпечення змісту і методики 

навчальної і виховної роботи), який функціонує одночасно як традиційна 

бібліотека з друкованими виданнями та центр аудіовізуальних матеріалів. 

Створення медіа тек оновлює зміст інформаційно-бібліотечного супроводу 

навчально-виховного процесу, розширює репертуар послуг, формує новий 

імідж і нову модель бібліотеки, сприяє розвитку самопізнання та допитливості. 

Вся різноманітна та багатоаспектна робота шкільної бібліотеки постійно 

висвітлюється на веб-сторінці сайту школи-інтернату.  

                Регулярно проводиться робота щодо забезпечення учнів 

підручниками. Своєчасно подається замовлення на Репчяфозитарій навчального 

контенту МОН. Усі виконані заходи  направлені на підтримку творчого 

зростання талановитого педагога та обдарованого ерудованого сучасного учня. 

                Робота бібліотеки згідно робочого плану виконана практично 

повністю. Додатково проведені незаплановані бібліотечні години для учнів 

початкової школи ( 4 класи) з метою розширення знань з навчальних предметів. 

                 Бібліотечний фонд оновлюється в основному за рахунок подарованих 

видань, відсутнє централізоване постачання художньої літератури згідно нових 

навчальних програм серії «Шкільна бібліотека». 
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                            Цілі й завдання на 2018/2019 навчальний рік: 

1. Повномасштабне бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів з 

використанням новітніх Інтернет-технологій. 

2. Підвищення компетентності педагогічних працівників шляхом популяри-

зації науково-педагогічної літератури. 

 3. Продовження роботи з формування та поповнення шкільного інформаційно-

бібліотечного центру – медіатеки, створення віртуальних книжкових виставок. 

4. Продовження роботи щодо стовідсоткового наповнення «Електронного 

каталогу художньої та галузевої літератури». 

 

  ІІ. Основні показники діяльності бібліотеки за 2018/2019 навчальний рік                                                                        

№ Показники роботи План на 

2017/2018 

н.р. 

Виконання 

плану у 

2017/2018 н.р. 

План на 

2018/2019 н.р. 

1 Читачів усього, з них: 

 учнів; 

 учителів 

 інших працівників 

250 

120 

18 

25 

229 

114 

16 

26 

270 

180 

28 

27 

2 Книговидача (примірників): 

 підручників; 

 художньої та галузевої 

літератури 

3.000 

1.500 

1.500 

5.744 

1.252 

1.492 

5.800 

2.000 

1.000 

3 Відвідуваність - 14 - 

4 Книжкові виставки: 

 тематичні 

 інформаційні 

10 

10 

5 

18 

15 

5 

20 

20 

10 

5 Тематичні полиці, експозиції 15 10 10 

6 Літературний гурток «Друзі книги» 18 12 18 

7 Масові заходи:  

 бесіди індивідуальні, групові 

 тематичні презентації 

 космічні мандрівки 

 театральні шоу  

 голосні читання  

 історико-бібліографічні 

екскурси 

 години цікавих повідомлень 

 шкільні лінійки 

 історико-краєзнавчі 

калейдоскопи 

 інтелектуальні марафони 

 

 

8 

8 

1 

1 

- 

 

1 

- 

- 

 

- 

 

1 

 

 

12 

1 

- 

1 

2 

 

1 

- 

- 

 

- 

 

1 

 

 

10 

1 

- 

1 

1 

 

0 

1 

1 

 

1 

 

- 
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 усні журнали 

 інтелектуальні ігри 

 круглі столи 

 літературні ранки, свята 

 літературна вітальні, вечори 

 бібліотечно-інформаційні 

години 

 конкурсно-розважальні 

програми, конкурси 

 патріотичні форуми 

 бібліотечні уроки 

 екологічні репортажі 

 зустрічі 

 екскурсії, бібліоподорожі 

 тематичні,бібліографічні 

огляди 

 лекції 

 літературні вітальні 

 Дні нової книги 

 вікторини 

 вечори пам’яті 

 віртуальні мандрівки 

 консультативні маршрути 

 флешмоби 

 акції  

 експрес-інформації  

 книжкові закладини 

 плани читання 

 списки літератури 

 

 

- 

- 

1 

2 

- 

 

- 

- 

2 

- 

12 

1 

1 

2 

 

1 

1 

- 

- 

1 

5 

- 

- 

2 

- 

1 

- 

- 

3 

- 

- 

 

1 

1 

1 

1 

- 

 

- 

 

1 

10 

1 

1 

2 

 

1 

 

1 

- 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

- 

4 

 

8 

2 

9 

- 

 

- 

1 

- 

1 

1 

 

- 

 

3 

- 

12 

1 

1 

3 

 

1 

 

- 

- 

1 

6 

- 

1 

 

- 

1 

4 

 

4 

4 

9 

 

 

8 Фонд: 

 підручників 

 художньої та галузевої 

літератури 

15.500 

3.400 

5.100 

13.73 

3.500 

6.232 

12.531 

2.319 

7.212 

 

 

9 Надходження фонду: 

 підручників; 

 художньої та галузевої 

літератури 

88 

200 

50 

- 

121 

112 

          17 

 

171 

240 

40 

10 Списання фонду: 

 підручників; 

 художньої та галузевої 

літератури 

540 

240 

300 

 

492 

261 

          231 

 

919 

499 

420 

11 Довідково-бібліографічна робота 

(довідки): 

          20 

 

18 20 

12 Підбір літератури 60 24 50 
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  ІІІ. Організація бібліотечного обслуговування. Популяризація читання 

              3.1. Диференційоване обслуговування користувачів бібліотеки 
№ 

 

                      Зміст роботи Термін 

виконання 

Виконавці Відмітка 

про 

виконання 

1 Запис, перестарці користувачів  Вересень Бібліотекар  

2 Обслуговування користувачів на абонементі, 

у читальній залі  

Постійно Бібліотекар  

3 Індивідуальні, групові бесіди про правила 

користування бібліотекою, книгою 

Постійно Бібліотекар  

4 Проведення ознайомчих бесід з новими 

читачами  

Вересень Бібліотекар  

5 Керівництво читанням обдарованих дітей Постійно Бібліотекар  

6 Індивідуальна робота з не читаючими 

учнями 

Постійно Бібліотекар  

7 Робота з користувачами-боржниками Травень Бібліотекар  

8 Робота з відмовами читачів Постійно Бібліотекар  

9 Обслуговування користувачів по міжбібліо-  

течному абонементу 

Постійно Бібліотекар  

10 Оформлення тематичних полиць для батьків, 

виступи на батьківських зборах 

Постійно Бібліотекар  

11 Забезпечення адміністрації фаховими 

періодичними виданнями, своєчасне надання 

актуальної інформації  

Постійно Бібліотекар  

12 «Рівень розвитку бібліотечно-бібліографіч-

ної грамотності» (моніторингове дослід-

ження, 2,4 класи) 

Травень, 

2017 

Бібліотекар  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

              3.2. Робота щодо залучення учнів до систематичного читання 
1 «Подорож у «Читай-місто»(екскурсії  до 

шкільної бібліотеки) 

Вересень 

 

Бібліотекар  

2  Інформаційно-бібліографічне забезпечення 

навчально-виховного процесу, предметних 

тижнів, учнівських олімпіад, виховних заходів 

Протягом 

року 

Бібліотекар  

3  Тематичні експозиції  до пам’ятних і  

знаменних дат 2018-2019 року: 

 «Квітуча, славна Україно, ти наша ненька 

золота»  

   ( Річниця  Незалежності України); 

 «Конституція України в моєму житті»  

 

 «Поклонимось їх героїзму та мужності»  

( учасникам ліквідації наслідків аварії на 

ЧАЕС і пам’яті жертв катастрофи ); 

 

« 100 річчя від дня народження                       

В.О .Сухомлинського» 

 

 

Протягом 

року 

Протягом 

року 

 

Протягом 

року 

 

 

Протягом 

року 

 

 

 

Бібліотекар 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар 
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03.01.2018 Бібліотекар 

4 Постійно діючі інформаційні куточки: 

«2018 рік – права дитини»» 

«Харківщинознавство» 

«Новинкиї літератури» 

«Шевченко – вічний як народ!» 

«Слава Героям Небесної Сотні» 

«Люботин  – моє рідне місто»  

«Немає необдарованих дітей» 

«Бережи здоров’я змолоду»  

«Від екології природи, до екології душі»  

«В океані рідного народу відкривай  

    духовні острови» 

 «Шануймо, друзі, рідну мову, культури     

    нашої основу» 

Протягом 

року 

Бібліотекар  

5 Тематичні книжкові виставки до 

календарних дат: (2018 рік) 

                         Серпень 
«Державний прапор України – святиня нашого 

народу»  

«Апостол духу і праці» (до річниці від дня 

народження Івана Франка)  

 

 

 

23.08. 2018 

 

27.08.2018 

 

 

 

Бібліотекар 

Бібліотекар 

 

                            Вересень 

 «В знаннях – велич і краса людини» 

 (до свята першого дзвоника!) 

Всеукраїнський місячник під гаслом «Шкільна 

бібліотека – за здоровий спосіб життя»  

 «Мир планеті – щастя дітям!» 

(до Міжнародного дня миру) 

«Партизани та підпільники (до річниці 

партизанського руху в Україні в роки Другої 

Світової війни)  

«Вірний син свого народу» (до  дня 

народження М.С. Грушевського, 

 українського політичного діяча) 

«Бабин Яр – трагедія  України»  

(до  річниці роковин трагедії) 

«Бібліотека – книжковий храм»  

(до Всеукраїнського дня бібліотек) 

 

01.09.2018 

 

21.09.2018 

 

 

22.09.2018 

 

29.09.2018 

29-30.09.2018 

 

30.09.2018 

 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар 

 

                              Жовтень 

Місячник :«Василь Сухомлинський –дітям» 

«Учитель – це звучить гордо!»  

(до Дня працівників освіти) 

«Овіяний романтикою героїзму»  

(до  річниці від дня народження Івана 

Багряного, українського письменника) 

«Нащадки козацької слави» (до Дня 

українського козацтва та Дня захисника 

України) 

«Україна в вогні» (до річниці вигнання 

нацистських окупантів з України) 

 

01.10.2018 

 

02.10.2018. 

02.10.2019 

 

14.10.2018 

 

 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар 
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 28.10.2018 Бібліотекар 

                                   Листопад 

 «Українська мова – дзеркало своєрідності 

народу» (до Дня української писемності та 

мови) 

«Територія свободи – так називали Євромай- 

дан» (до Дня Гідності і Свободи на честь 

помаранчевої (2004) та Революції Гідності 

(2013) 

«Великий голод – вічний гріх» (до Дня пам’яті 

жертв голодоморів і політичних репресій) 

 

09.11.2018 

 

21.11.2018 

 

 

26.11.2018 

 

Бібліотекар 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар 

 

                                  Грудень 

«Хвороба – вбивця: СНІД!» (до Всесвітнього 

дня боротьби зі СНІДОМ) 

«Добро спішіть творити, люди!» (до 

Міжнародного дня інвалідів) 

«На сторожі спокою і миру» (до Дня Збройних 

сил України) 

 

«Принципи гідності, свободи та рівності»  

(до Міжнародного дня прав людини) 

«Без строку давності» 

 (до річниці Дробицького Яру) 

«У ніч Святого Миколая» (до Дня святителя 

Миколая Чудотворця) 

 

01.12.2018 

03.12.2018 

06.12.2018 

 

10.12.2018 

15.12.2018 

19.12.2018 

 

 

Бібліотекар 

Бібліотекар 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар 

Бібліотекар 

Бібліотекар 

 

                                    2019 рік 

                                    Січень 

«Як святкують Новий рік у світі»  

(до ново-річних та різдвяних свят) 

«Захисники Донецького аеропорту»  

(до Днів пам’яті) 

«Співаєм славу тій події і тепер»  

(до Дня Соборності України) 

«Голокост – трагедія Всесвіту» (до 

Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту) 

«Льюїс Керрол та його найвідоміший твір 

«Пригоди Аліси в Диво краї»  

(до  річниці від дня народження відомого 

англійського письменника, математика) 

«Слава їх живе, не вмирає!»  

(до Дня пам’яті героїв Крут)  

 

 

03.01.2019 

19-20.01.2019 

22.01.2019 

 

27.01.2019 

 

27.01.2019 

 

29.01.2019 

 

 

Бібліотекар 

Бібліотекар 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар 

 

                                     Лютий 

«Різдвяна філософія Чарльза Діккенса»  

(до  річниці від дня народження англійського 

письменника) 

«День усіх закоханих»  

(до Дня Святого Валентина) 

«Навічно в строю» (до Дня вшанування 

учасників бойових дій на території інших 

держав) 

«Герої для нас як приклад…»  

 

07.02.2019 

 

14.02.2019 

15.02.2019 

 

 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар 

Бібліотекар 
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(до Дня Героїв Небесної Сотні) 

«Мово журавлина, повернись!»  

(до Дня рідної мови) 

«Великий романтик»  

(до річниці від дня народження Віктора Гюго, 

французького письменника) 

20.02.2019 

 

21.02.2019 

 

26.02.2019 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар 

                            Березень 

«Зі знаннями – у життя!»  

(до Всесвітнього дня цивільної оборони) 

«Українка – найбільше диво світу! 

 

«Поезія – це завжди неповторність»  

(до Всесвітнього дня поезії) 

«Солдати правопорядку»  

(до Дня Національної гвардії України)  

 

01.03.2019 

08.03.2019 

21.03.2098 

 

26.03.2019 

 

Бібліотекар 

Бібліотекар 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар 

 

                                 Квітень 

«Одна мудра книга краща від найбільшого 

багатства»  

(до Міжнародного дня дитячої книги) 

«Звільнені з неволі» (до Міжнародного дня 

визволення в’язнів концтаборів) 

«Людина у космосі» (до Всесвітнього дня 

авіації і космонавтики та  річниці першого 

польоту О. Гагаріна у космос) 

«Чорнобиль немає минулого»  

(до  річниці аварії на ЧАЕС) 

 

02.04.2019 

 

11.04.2019 

12.04.2019 

 

26.04.2019 

 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар 

 

                                 Травень 

«Ніхто не забутий. На попіл ніхто не згорів…» 

(до дня пам’яті і примирення, присвяченого 

пам’яті жертв Другої Світової війни) 

«Мужність і відвага крізь покоління»  

(до Дня Перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні в Європі. 

«Мати – берегиня родини» (до дня Матері) 

«Їм випала нелегка доля…»  

(до Дня пам’яті жертв депортації 

кримськотатарського народу . 

«Спадщина братів Кирила і Мефодія» 

 (до Дня слов’янської писемності і культури) 

 

08.05.2019 

 

09.05.2019 

14.05.2019 

 

18.05.2098 

 

24.05.2019 

 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар 

 

                                Червень   

«Щаслива країна дитинства»  

(до Міжнародного дня захисту дітей) 

«День Скорботи» (до Дня вшанування пам’яті 

жертв війни в Україні, річниця початку 

радянсько-німецької війни) 

«Конституція в моєму житті» 

 (до річниці Конституції України) 

 

01.06.2019 

22.06.2019 

 

28.06.2019 

 

Бібліотекар 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар 
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6 Всеукраїнський місячник шкільних 

бібліотек:  

«Від слова до книги, до знань!» (шкільна 

лінійка для учнів 3-11 кл. до Всеукраїнського 

дня бібліотек з переглядом науково-популяр-

ного фільму «Чи знайомі ви з книгою?) 

«Свято хранителів мудрості» (свято з презент-

тацією по бібліотеках світу, 10-11 класи) 

«Найпопулярніша бібліотека Харківщини»  

(пізнавальна бібліомандрівка до міської 

бібліотеки м. Люботина) 

«Книги…Книги…Книги…» (літературний 

фуршет для учнів 6-11 класів) 

«Казка про книги». 

«Я не хотів війни, я боронив свій край»  

(вечір-зустріч для учнів 6 класу з ветеранами 

до Дня захисника України) 

«Тиждень шкільного підручника» (заходи 

щодо збереження підручників для учнів 5-11 

класів, до Міжнародного дня шкільних 

бібліотек)  

«Здоров’я народу – багатство країни»  

«Із скарбниці казкарів світу» (вечір-казка для 

учнів 2-4 класів) 

«Сторінками твору  Фенімора  Купера 

«Звіробій» (літературні читання для учнів  6 

класу) 

 

 

03.10.2019 

05.10.2019 

 

07.10.2019 

 

 

10.10.2019 

11.10.2019 

 

12.10.2019 

 

17-21.10.2019 

 

24.10.2019 

 

   27.10.2019 

 

28.10.2019 

 

 

 

Бібліотекар 

 

Міська 

бібліотека 

 

 

Міська  

бібліотека 

 

 

Бібліотекар 

 

Бібліотекар 

 

міська 

бібліотека м. 

Люботина 

 
Бібліотекар, класні 

керівники, члени 

бібліотечного 

гуртка 

 

Бібліотекар 

 

 

міська 

бібліотека м. 

Люботина 

 

    Бібліотекар 

 

7 Всеукраїнський Тиждень дитячого 

читання: 

 

«Із скарбів музеїв світу»  

(віртуальна екскурсія по музеях світу, 9 клас) 

«Спокушаючи книгою»  

(гра-трансформ ер для учнів 2-4 класів) 

«Земля – сльозинка на щоці Всесвіту» 

(екологічний вечір, 10 клас) 

«Незвичайна казка» (інтерактивний театр з 

обговоренням на тему шкідливості тютюну  

для учнів 4-6 класів)  

«Все про шкідливі звички» (перегляд та 

обговорення науково-популярного фільму для 

учнів 7-11 класів) (до Всесвітнього дня 

здоров’я) 

 

 

03.04.2019 

 

04.04.2019 

05.04.2019 

06.04.2019 

 

07.04.2019 

 

07.04.2019 

 

 

 

 

Бібліотека м. 
Люботина 

 

 
 

 Бібліотека м. 

Люботина 

 

Медична 

сестра, 

бібліотекар, 

психолог 

Медична 

сестра, 

бібліотекар, 

психолог 
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8 Робота читацького активу Протягом 

року 

Бібліотекар  

9 Літературний гурток «Друзі книги» (4 клас) 2 рази на 

місяць 

 

Бібліотекар, 

класний 

керівник 

 

 

        ІV. Формування бібліотечного ресурсу. Робота з фондом підручників.  

                        Робота  по збереженню бібліотечних фондів    

1 Вивчення складу і використання 

бібліотечного фонду  

Постійно Бібліотекар  

2 Розробка програми комплектування 

загального фонду 

Постійно Бібліотекар  

3 Поточне комплектування фонду  бібліотеки 

традиційними і нетрадиційними носіями 

інформації за рахунок різних джерел 

інформації  

Постійно Бібліотекар  

4 Облік бібліотечного фонду Постійно Бібліотекар  

5 Своєчасне очищення фондів від застарілої та 

зношеної літератури 

Постійно Бібліотекар  

6 Передплата періодичних видань Жовтень Бібліотекар  

7 Аналіз забезпечення підручниками, 

одержання, розподіл по класах 

Серпень Бібліотекар  

8 Інвентаризація  фонду підручників, 

основного фонду 

Червень Бібліотекар  

9 Організація роботи щодо збереження 

бібліотечних фондів: 

- проведення рейдів перевірки підручників; 

- створення постів бережливих по класах; 

- робота книжкової лікарні; 

- контроль вчителями-переметниками   

  збереження підручників на уроках     

Протягом 

року 

Бібліотекар, 

класні 

керівники, 

вихователі, 

батьки 

 

10 Оформлення тематичної полички                    

« Олімпійський путівник» 

Протягрм 

року 

  Бібліотекар  

                          
5 Організація та ведення краєзнавчої 

картотеки (КК) 

Постійно Бібліотекар  

6 Організація картотеки виконаних довідок, 

незадоволеного попиту 

Постійно Бібліотекар  

 

5 Тематичні добірки з актуальних питань 

навчально-виховної роботи, ведення 

тематичних папок 

Постійно Бібліотекар  

6 Складання бібліографічних, інформаційних,  

рекомендаційних списків літератури, 

проспектів, експрес- інформацій, 

дайджестів, листівок, пам’яток, книжкових  

закладинам  

Постійно Бібліотекар  

2 Спільна робота з педагогами, вихователями 

щодо формування інформаційних навичок 

учнів (інтегровані уроки, виховні години) 

Постійно Бібліотекар  
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3 Інформаційно-бібліографічний супровід 

навчально-виховного процесу 

Постійно Бібліотекар  

4 Координація роботи з бібліотеками та 

організаціями міста Люботина  

Постійно Бібліотекар  

5 Оформлення  постійно діючих тематичних 

виставок літератури на допомогу у вивченні 

навчальних предметів 

Постійно Бібліотекар  

6 Залучення батьків до організації та 

проведення масових заходів у бібліотеці 

Постійно Бібліотекар  

         

     
 

               Бібліотекар                                                  С.М. П’янова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


