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Основні проблемні завдання над якими буде 

працювати бібліотека. 

 
     Бібліотека середньої загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів c.В. Яблунька – 

структурний її підрозділ, основною метою якої є забезпечення інформацією 

навчально-виховний процес. 

     Книга – постійне джерело знань. Надбаних людством протягом багатьох 

віків. Спілкування з книгою допомагає людині оволодіти певною сумою знань, 

освоїти досвід попередніх поколінь, прилучає до культурних надбань та 

цінностей українського народу, його звичаїв та традицій. 

     Книга – головний засіб навчання. Ось чому шкільна бібліотека  на новий 

навчальний рік ставить такі завдання : 

- виховувати бажання самостійно розширювати обсяг знань; 

- продовжити ознайомлення та навчити розуміти та користуватися 

різноманітними джерелами інформації; 

- спрямувати розвитку пізнавальних інтересів учнів, формувати читацькі 

інтереси ; 

- удосконалювати інформаційно-бібліографічне обслуговування юних 

читачів; 

- організувати різноманітні види масової роботи з пропаганди книги, 

книжкові виставки, огляди, бесіди; 

- здійснювати керівництво позакласним читанням учнів; 

- проводити індивідуальну роботу з читачами; 

- розвивати художній смак і самостійність суджень; 

- формувати національну свідомість, характер, моральні якості; 

- виховувати культуру мовлення, інтерес до читання, повагу і любов до 

книги, навчити берегти книжкові багатства, створити атмосферу 

непримиренності до недбайливого ставлення до книг, брати участь у 

проведенні загально-шкільних зборів, на яких розкривають роль в житті 

людини та бережливе ставлення до неї; 

- продовжувати брати участь у проведенні  шкільного конкурсу «Живи, 

книго!»; 

- брати участь у конкурсі „Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу” 

- систематично проводити заняття політурного гуртка «Книжчина 

лікарня»; 

- проводити „Тиждень дитячої та юнацької книги ” ; 

- проводити бібліотечно-бібліографічні заняття; 

- всю роботу проводити в тісному контакті з вчителями та батьками учнів. 

 

 

 

 

 

 



Основні показники роботи шкільної бібліотеки 
1. Бібліотечно-бібліографічне обслуговування читачів. 

Обслуговування читачів  

Книговидача –5498 

Кількість читачів – 186 

 

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Класи Відмітка 

про 

проведення 

1. Перереєстрація та запис нових читачів Вересень, 

жовтень 

Бібліотекар 

 

  

2. Провести звірку стану охоплення дітей 

читанням. 

Протягом 

року 

Бібліотекар 1-11  

3. Провести урочисте посвячення в читачі 

учнів 1 класів. Запис до бібліотеки. 

Лютий Бібліотекар 1  

4. Проведення заходів з ліквідації 

заборгованості читачів 

Протягом 

року 

Бібліотекар   

5. Оформити книжкові виставки: 

«Твій друг – книга» 

«Книжкова полиця - як чиста водиця» 

Вересень Бібліотекар   

6. Поповнювати папки новими матеріалами 

«Прислів’я, приказки, загадки», «Кожне 

сільце має своє слівце». 

Постійно Бібліотекар   

7. Оформити тематичну поличку 

„Письменники рідного краю”, «Поезіє! З 

душі моєї лийся!» 

Жовтень Бібліотекар   

8. Тематична поличка до дня вчителя 

«Високе вчителя ім’я», «Творчий пошук 

учителя» , «Бібліотека вчить спілкуватися 

з книгою , з друзями і з собою» 

Вересень, 

жовтень, 

листопад 

Бібліотекар   

9. Екскурсія до шкільної бібліотеки 

першокласників «Зустріч у шкільній 

бібліотеці» 

Жовтень Бібліотекар 

Тарасевич С.М. 

  

10. Бібліотечний урок-бесіда «Чому хворіють 

книжки» 

Листопад Бібліотекар   

11. Уроки бібліотечно-бібліографічної 

грамотності. 

Протягом 

року 

Бібліотекар   

12. Проведення шкільного конкурсу «Живи, 

книго!» 

Протягом 

року 

Бібліотекар   

13. Акція «Моя улюблена книга  - шкільній 

бібліотеці» 

 

Протягом 

року 

Бібліотекар   

 

 

 

 

 

 



Організація книжкових фондів 

 
№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Класи Відмітка 

про 

проведення 

1. Оформлення передплати на періодичні 

видання 

Жовтень- 

листопад 

Бібліотекар 

 

  

2. Ведення індивідуального сумарного обліку 

бібліотечного фонду 

Протягом 

року 

Бібліотекар 1-11  

3. Оформлення документації на нові 

надходження та систематична звірка її з 

бухгалтерією 

Протягом 

року 

Бібліотекар 1  

4. Ведення чіткого обліку виданих 

підручників по класах 

Протягом 

року 

Бібліотекар   

5. Робота з фондом: 

- рознесення книг по стелажах; 

- розміщення згідно таблиць УДК; 

- оформлення книжок, подарованих у 

ході акції «Подаруй книгу 

бібліотеці» 

Протягом 

року 

Бібліотекар   

6. Вилучення з фондів: 

- застарілих видань; 

- загублених читачами книг; 

- з інших причин(складання актів, 

вивіз макулатури, здача актів до 

бухгалтерії;) 

- робота з сумарними та 

інвентарними книгами 

 

Протягом 

року 

Бібліотекар   

7. Комплектування книжкового фонду Протягом 

року 

Бібліотекар   

8. Робота з фондом підручників: 

- організація видачі підручників; 

- організація здачі підручників; 

- оформлення нових надходжень; 

- інформування вчителів про нові 

надходження нових підручників на 

стенді «Шкільна бібліотека 

інформує» 

Протягом 

року 

Бібліотекар   

9. Заходи по збереженню фонду: 

- рейди перевірки стану підручників; 

- робота книжкової лікарні; 

- індивідуальні бесіди з читачами. 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

Класоводи, 

класні 

керівники 

  

10. Залучення  учнів та вчителів до участі у 

шкільній акції «Живи, книго!» 

Протягом 

року 

Бібліотекар   

11. Замовлення необхідних підручників на 

поточний навчальний рік 

Протягом 

року 

Бібліотекар   

12. Провести повну інвентаризацію фонду 

підручників 

Вересень, 

травень, 

червень 

Бібліотекар   

 

 



Індивідуальна робота з читачами 

 
№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Класи Відмітка 

про 

проведення 

1. Проводити індивідуальне консультування 

при виборі книги: 

- рекомендаційні бесіди; 

- бесіди про прочитане; 

- реклама книги; 

- консультації біля книжкових 

виставок. 

Протягом 

року 

Бібліотекар   

2. Виділити групи читачів за інтересами Жовтень Бібліотекар   

3. Аналіз читацьких  формулярів: «Що 

читаємо? Як читаємо?» 

Лютий Бібліотекар   

4. Експрес-інформація про новинки 

педагогічної літератури. 

Вересень, 

січень 

Бібліотекар   

5. Постійно робити записи на читацьких 

формулярах. 

І-ІІ семестр Бібліотекар   

6. Придбання необхідної науково-методичної 

літератури. 

І-ІІ семестр Бібліотекар   

7. Робота над створенням системи обліку 

підручників. 

Вересень, 

жовтень 

Бібліотекар   

 

   Організація бібліотечного обслуговування читачів 

 
№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Класи Відмітка 

про 

проведення 

1. Виступати на педагогічних радах,  

батьківських  зборах про роботу 

бібліотеки. 

 

Протягом 

року 

Бібліотекар   

2. Запровадження інноваційних педагогічних 

та бібліотечних технологій. 

 

Постійно Бібліотекар   

3. Оформити методичну поличку «На 

допомогу вчителю-предметнику» 

Жовтень Бібліотекар   

4. Оформити списки літератури: 

«Знайомтесь: нові книжки» 

Постійно Бібліотекар   

5. Оформити тематичну поличку:  

 - «На хвилинку зупинись, нові книги 

подивись», 

- «Прочитав сам,зацікав товариша» 

Грудень Бібліотекар   

6. Участь у конкурсах, акціях, семінарах Протягом 

року 

Бібліотекар   

 

 



Інформаційне та довідково-бібліографічне 

обслуговування  користувачів 

 
№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Класи Відмі

тка 

про 

прове

дення 

1. Систематично інформувати новинками 

педагогічної літератури педагогічний колектив, 

списки вивішувати в учительській. 

Протягом 

року 

Бібліотекар   

2. Проводити бібліографічні огляди літератури. Постійно Бібліотекар   

3. Працює клуб інтелектуального спілкування 

«Еврика» Гра «Інтелектуальна мішень». 

Постійно Бібліотекар 

класоводи 

6-7  

4. Посвята першокласників в читачі. 

 

Грудень Стрільчук Л.В. 

 

1  

5. Тиждень шкільного підручника. 

 

Березень Бібліотекар   

6. Оформити виставку «Нова книга в гостях у 

бібліотеки» 

Протягом 

року 

Бібліотекар   

7. Круглий стіл «До проблем шкільного 

підручника» 

Березень Стрільчук Л.В. 10-11  

8 Бібліотечний урок «Довідкова література». Березень Бібліотекар 9-10  

7-8 

 

9. Захист читацького формуляра. 

 

Березень Бібліотекар 5  

10. Інформаційна година «Книги – це мудрість 

поколінь». 

Березень Бібліотекар 7  

11. 

 

Свято «Книга – твій друг і порадник». Березень Бібліотекар 6  

12. Рейд – перевірка зі збереження підручників. І-ІІ семестр Бібліотекар 

 

1-11  

  
 Заходи по популяризації книги. Морально – правове 

виховання. Виховання моралі, громадськості і соціальної 

відповідальності. Формування в учнів розуміння 

загальнолюдської і народної моралі 

 
№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Класи Відміт

ка про 

прове

дення 

1. Виховання правосвідомості читачів. 

 

Постійно Бібліотекар   

2. Свято першого дзвоника (День знань) 

 

02.09 Класні 

керівники, 

класоводи 

бібліотекар 

  

3. Взяти участь у тижнях патріотичного 

виховання «Все, що можу зробити для 

17.09-21.09 

08.10-12.10 

Стрільчук Л.В. 

Деркач Л.В. 

  



моєї зболеної країни» 

4. Оновити куточок правових знань 

 

Вересень Бібліотекар   

5. Підготувати виставку літератури до Дня 

партизанської слави.  

22.09 Бібліотекар   

6. День захисника Вітчизни 11.10    

7. Оновити виставку «Герої не вмирають, 

поки живе пам'ять про них» 

10.10-14.10 Стрільчук Л.В.   

8. Місячник пропаганди здорового способу 

життя 
вересень-

жовтень 

Вчителі основ 

здоров’я, 

бібліотекар 

1-11  

9. День профілактики правопорушень Третя 

середа 

місяця 

Педколектив, 

бібліотека 

1-11  

10. Місячник пропаганди правових знань. 

Виставки «Правові знання кожному», 

«Виховуємо людину громадянина» 

16.10-16.11 Бібліотекар 1-11  

11. Допомога у проведенні зустрічі з 

учасниками АТО. Організація виставки. 

19.11-23.11 Стрільчук Л.В. 

Деркач Л.В. 

  

12. День пам’яті жертв голодоморів і 

політичних репресій. Оформлення 

виставки «Голодомор 1932-1933 років 

геноцид українського народу » 

23.11 Бібліотекар   

13. День прав людини. Всеукраїнський урок 

«Права людини».  

10.12 Бібліотекар 

Літовець Т.М. 

  

14. Проводити обговорення телепередач, 

статей на правову тематику. 

Постійно Бібліотекар 

Класоводи, кл. 

керівники 

  

15. Оформити тематичні полиці : 

- « Не заподій собі лиха». 

- « Не ступай на згубний шлях». 

- « Не нашкодь собі». 

Вересень 

Жовтень 

Грудень 

Бібліотекар   

16. З метою формування в учнів здорового 

способу життя, пропаганди медичних 

знань проводити бесіди про шкідливість 

алкоголю, тютюну, наркотиків, небезпеку  

венеричних захворювань, СНІДу. 

Протягом 

року 

Кл.керівники 

Бібліотекар 

1-11  

17. Взяти участь у проведенні тижня  історії. 

День Соборності України 

16.01-20.01 Вч.історії 

Стрільчук Л.В. 

  

18. День вшанування учасників бойових дій 

Виставка «Біль Афганістану» 

15.02 Бібліотекар   

19.  Допомога в проведенні Дня героїв 

Небесної сотні 

   

19.02-23.02 Бібліотекар 

Педагог-

організатор 

5-11  

20. Допомога в підготовці  до районної 

військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»)  

09.04-13.04 Вчителі 

фізкультури та 

історії 

Бібліотекар 

  

21.  «Міжнародний день визволення в’язнів 

концтаборів» Проведення виставки у 

бібліотеці. 

11.04 Бібліотекар 1-11  

22.  Виставка літератури присвячена 

Дню  пам’яті і примирення 

01.05-09.05 Бібліотекар 1-11  



 
        Популяризація літератури з природознавства 

 
№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідаль

ні 

Класи Відмітка 

про 

проведення 

1. Конкурс на краще читання віршів 

українських  поетів про природу. 

Січень Бібліотекар 5-7  

2. Книжкові виставки «Охорона природи 

Волині», «Щедрий голос природи змалку 

слухаю я» 

Постійно Бібліотекар   

3. Створити тематичну папку «Усе в природі 

має свою душу». 

Протягом 

року 

Бібліотекар   

4.  Тематична поличка «Знай, люби, бережи». 

 

Жовтень Бібліотекар   

                                 

                                        Екологічне виховання. 

Формування екологічної культури, культури озброєння учнів 

знаннями про природу свого краю, залучення молоді до активної 

екологічної діяльності. 
 

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Класи Відмітка 

про 

проведення 

1. Поповнити тематичну поличку «Мужність 

і біль Чорнобиля». 

 

Квітень Бібліотекар   

2 Оформлення тематичної полички. День 

довкілля 

 

09.04-13.04 Бібліотекар   

3 Виставка  малюнків «Чорнобиль  - біль 

землі» 

23.04-27.04 Деркач Л.В. 

Бібліотекар 

1-7  

4 Взяти участь в проведенні  уроку  пам’яті 

«Герої Чорнобиля» 

26.04 Класні 

керівники 

Бібліотекар 

1-11  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Заходи по популяризації літератури 

про рідний край 

 
№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Класи Відмітка 

про 

проведення 

1. Вікторина «Знай, люби, бережи свій 

рідний край» 

25.10 Стрільчук Л.В.   

2. Поповнити матеріалами папку «Стежками 

села В.Яблунька» 

Листопад Бібліотекар   

3. Оформлення інсталяції книг до Дня 

української писемності 

09.11 Бібліотекар   

3. Книжкові виставки: «Співачка 

Волинського краю», «Волинь моя краса 

моя», «Стежками рідного краю» 

Лютий Бібліотекар   

4. 

 

Новими матеріалами поповнити папку  

«Знай, люби, бережи свій рідний край» 

Постійно Бібліотекар   

5. Конкурс читців «Дочка Прометея» 

 

26.02-02.03 Колядюк Л.В. 

Стрільчук Л.В. 

  

6.  Допомога у проведенні міжнародного дня 

рідної мови 

21.02 Бібліотекар   

7. Благодійна акція «Милосердя» 

Підбір матеріалів для проведення 

етнографічної вітальні «Люблю я свій 

народ, ціную його звичаї» 

 

Квітень-

травень 

Бібліотекар, 

педагог-

організатор 

  

8 Тематична поличка «Моя Маневицька 

земля – куточок рідної Волині», «Волинь 

моя – краса моя» 

Постійно Бібліотекар   

 
                     Естетичне виховання, популяризація художньої 

літератури, кращих творів письменників України. 

Формування основ естетичної культури, розвиток естетичного розвитку 

особистості, її художніх здібностей. Оволодіння цінностями і знаннями в 

галузі світового і народного мистецтва, музики, архітектури, усної 

народної творчості, національної пісенної і танцювальної культури, 

побуту, ремесла, гри, розвиток почуття прекрасного. 
 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Кла

си 

Відмітка 

про 

проведе

ння 

Вересневі зустрічі в бібліотеці 1-4 класи. 

 

Вересень Стрільчук Л.В. 1-4  

Тематична поличка «Чарівний світ казок» 

 

Вересень Бібліотекар   

Виставка літератури до Дня працівників освіти 

«Високе вчителя ім’я»  

 

01.10-05-10 Стрільчук Л.В.   



Виставка методичної літератури. Тиждень 

української мови. 

 

06.11-10.11 Бібліотекар 

Колбасюк Н.А. 

  

Підбір матеріалів для проведення класної 

години «Планета толерантності» 

16.11 Макарчук О.М. 

Стрільчук Л.В. 

  

Літературна вікторина «Т.Г.Шевченко. Життя і 

творчість». 

 

Березень Бібліотекар   

Виставка  малюнків до 8-го Березня 

 

26.02-02.03 Деркач Л.В. 

Стрільчук Л.В. 

  

Тиждень дитячої  та юнацької книги.   

 

19.03-23.03 Бібліотекар   

Новими матеріалами поповнювати папку 

«Життя і творчість видатних людей».  

 

Постійно Бібліотекар   

Поповнювати новими матеріалами книжкову 

виставку «Кобзарю наш почуй благання і жить 

навчи нас, так як ти!» 

 

Постійно Бібліотекар   

Оформлення презентації до Свята Матері 

 

14.05-18.05 Бібліотекар 

Корнійчук Н.А. 

  

 

Військово-патріотичне виховання учнів 

 
№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Класи Відмітка 

про 

проведе

ння 

1. Підготувати виставку літератури до Дня 

партизанської слави.  

22.09 Бібліотекар   

2.  День пам’яті жертв голодоморів і політичних 

репресій. Оформлення виставки «Голодомор 

1932-1933 років геноцид українського народу » 

28.11 Бібліотекар   

3. День Гідності та Свободи. Зустріч з учасниками 

АТО 

19.11-23.11    

4 День пам’яті воїнів-інтернаціоналістів. 

Виставка «Афганістан болить в моїй душі». 

15.02 Бібліотекар   

5 Книжкова виставка «Ніхто незабутий, ніщо не 

забуто». 

«Пам'ять не скресне :1941-1945» 

Квітень Бібліотекар   

6 Виставка літератури до тижня  «Вахта пам’яті» 

День пам’яті і примирення 

01.05-09.05 Бібліотекар   

7 Тематична поличка «В задумі голову схилили» Травень Бібліотекар   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Організаційна робота 
№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Класи Відмітка 

про 

проведе

ння 

1. Скласти план роботи бібліотеки. Серпень Бібліотекар   

2. Провести звіт роботи бібліотеки перед 

колективом. 

Квітень Бібліотекар   

3. Придбати канцтовари в бібліотеку. Вересень Бібліотекар  

 

 

4. Систематично готувати робоче місце для 

видачі книг та вести щоденник роботи. 

 

Постійно Бібліотекар   

5. Підвищувати свій фаховий рівень на 

методоб’єднаннях , семінарах, нарадах. 

Постійно Бібліотекар   

6. Систематично ознайомлюватися з новими 

періодичними виданнями газет і журналів. 

 

Постійно Бібліотекар   

7. Брати участь у педрадах, батьківських зборах. 

 

Постійно Бібліотекар   

8. Використовувати бібліотеку для проведення 

масових заходів, які організовує педколектив 

школи, бібліотека. 

Постійно Бібліотекар   

9. Придбати в бібліотеку  формуляри, 

канцелярські товари 

Постійно Бібліотекар   

                      Робота з активом читачів 
№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Класи Відмітка 

про 

провед 

1. Бібліотека, бібліотечний фонд, читальний зал, 

формуляр, правила заповнення формуляра, 

робота бібліотекаря на абонементі. 

Постійно Бібліотекар   

2. Розташування книг в бібліотеці: 

- за розділами УДК 

Постійно Бібліотекар   

3. Помічники в роботі книг : 

- помічні розділювачі; 

- вибір книг в бібліотеці; 

- пошук потрібної книги. 

Постійно Бібліотекар   

4. Картотека газетно-журнальних статей. 

 

Постійно Бібліотекар   

5. Книжкові виставки, викладки в бібліотеці. Їх 

призначення, оформлення. 

Постійно Бібліотекар   

6. Бібліотечна обробка книг. Постійно Бібліотекар   

7. Практичне значення «Робота на абонементі». Постійно Бібліотекар   

8. Фонд підручників. 

 

Квітень Бібліотекар   

9. Теоретичні та практичні навички набуті за рік. Квітень – 

травень. 

Бібліотекар   



 

Аналіз роботи бібліотеки за 2018-2019 навчальний рік 

 

Завдання, що стоять перед сучасною національною школою, зміна 

характеру, пріоритетів і підходів до освіти та виховання, процеси глобалізації 

та інформатизації суспільства зумовлюють зміну функцій та статусу бібліотек 

загальноосвітніх навчальних закладів, реформування їх в інформаційні центри, 

які мають здійснювати, в першу чергу, інформаційне забезпечення освітньо-

виховного процесу. 

У Законі України „ Про загальну середню освіту” важливе місце 

відводиться культурно-виховній і просвітницькій роботі в закладах освіти. 

Шкільна бібліотека є важливим засобом і формою втілення в життя цієї вимоги. 

Робота шкільної бібліотеки – надзвичайно багатогранна. Це й методично-

інформаційний центр, де учні розвивають читацький смак, формують любов до 

книги, це й світ відкриттів, світ творчості, де формується читач-творець. 

Бібліотека школи в 2018-2019 навчальному році забезпечувала потреби 

навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надаючи систематичну, 

цілеспрямовану допомогу учням в опануванні знаннями зі шкільних предметів, 

вивчення яких передбачає шкільна програма. Саме тому бібліотека є 

інформаційним центром як для учнів, так і для вчителів, вихователів, одним із 

важливих напрямків роботи якої є формування інформаційної культури 

читачів. Щоб бути ефективною, ця робота носила систематичний, оперативний, 

випереджаючий характер. 

Були визначені конкретні форми інформування кожної категорії читачів з 

урахуванням їхніх потреб. Систематично, у процесі надходження нової 

літератури, поповнювались постійно діючі книжкові виставки: «Герої не 

вмирають, поки живе пам'ять  про них»,  

 « Стежками рідного краю», «Волинь моя – краса моя», «Літературні новинки» 

тощо. Усього було протягом навчального року оформлено 14 

яскравих книжково-ілюстративних виставки. 

Бібліотека готувала різноманітні бібліографічні довідки. Багато довідок 

носили фактичний та тематичний характер, наприклад: „Сучасний стан екології 

та екологічної катастрофи”, про видатних діячів історії України – Михайла 

Грушевського, Богдана Хмельницького, Івана Мазепу, Чорнобильський дзвін, 

до святкування Дня Перемоги та ін… 

Діяльність шкільної бібліотеки у 201-2019 навчальному році була 

спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові до 

книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою, а також на 

забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, всебічне сприяння 

підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом популяризації 

педагогічної літератури та інформації про неї. 

Особлива увага приділялася широкій популяризації української літератури, 

та  з питань освіти, історії і культури українського народу та поваги до рідної 

мови, національно-культурних і духовних надбань нашого народу. 



На  бібліотечно-бібліографічних уроках діти вчились користуватися 

книгою і опановували навички спілкування. Проводились бесіди з таких тем: 

«Чому хворіють книжки», «Твій друг - підручник», «Які книги допомагають 

мені вчитися» та багато ін.. 

До святкових дат та урочистих подій були організовані протягом 

навчального року виставки, наприклад: «Вчитель легенда, вчитель від Бога», 

«Герої не вмирають, поки живе пам'ять про них», «Співачка волинського 

краю», «Кобзарю наш почуй благання і жить навчи нас, так як ти!» 

Інформаційна робота серед педагогічного колективу включала  виступи на 

педрадах та методичних об’єднаннях з інформаційними оглядами,  періодичних 

видань на допомогу вчителю. 

Бібліотека здійснювала також інформаційне забезпечення методичної 

проблеми, над вирішенням якої працював педагогічний колектив школи:  

«Підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом 

впровадження освітніх інформаційних технологій». 

Є багато форм і методів виховання культурної людини, прищеплення 

любові до книги і одним із них – прищеплення школярам навичок  бібліотечно-

бібліографічної грамотності. 

Навчально-тематичні плани для учнів 1-11-х класів, складені у бібліотеці, 

допомагали проводити систематичні заняття з виховання культури читання 

школярів. Класоводи і класні керівники включали теми до своїх планів 

роботи. Для проведення бібліотечних занять використовувалися уроки 

позакласного читання та години, відведені для позакласної роботи. 

У популяризації основ  бібліотечно-бібліографічних знань 

використовувалися найрізноманітніші методи: бесіди, лекції, практичні заняття, 

повідомлення учнів, різні види змагань, конкурсів. 

Особливо складно прищеплювати школярам навички користування 

довідковою літературою. Тому вчителі-предметники активно сприяли 

формуванню цих навичок: завдання з будь-якого  предмета подавались так, що 

учні були змушені звертатися до словників і довідників. Пробудженню інтересу 

до довідкової та науково-популярної літератури сприяло використання таких 

форм позакласної роботи, як олімпіади, тематичні вечори, участь у 

різноманітних конкурсах та іграх.  

Перед бібліотекою та  вчителями було поставлено спільне завдання: 

навчити учнів уміло використовувати найрізноманітніші джерела інформації 

для задоволення їхніх освітніх потреб. 

Якість цієї роботи, її ефективність залежить, у першу чергу, від того, 

наскільки бібліотекар знає своїх читачів, їхні запити, потреби. Вивчення 

читацьких запитів – одна з умов результативності  довідково-

бібліографічної роботи бібліотеки. Вивчення та аналіз читацьких інтересів та 

читацьких формулярів спонукало бібліотекаря до більш відповідального, 

уважного та системного підходу в обслуговуванні читачів, а також до 

пошуку формування духовного спілкування юних читачів та їхніх наставників 

– педагогів і вихователів. У зв’язку з цим постійно проводився аналіз читацьких 



формулярів – індивідуальний, тематичний, груповий тощо. Таким чином, дії 

бібліотекаря та всього педагогічного колективу дали певні результати. 

Майже всі діти вільно орієнтуються у книжковому фонді бібліотеки 

відповідно до їх вікової групи; вони мають первинні знання про книгу, 

бібліографію, бібліотеку від загального ознайомлення з бібліотекою до 

знання змісту окремих розділів книжкового фонду і вибору книг. 

Бібліотека брала активну участь у проведенні предметних тижнів. 

Готуючись до них, були організовані книжкові виставки, тематичні та 

бібліографічні огляди літератури, проводились презентації книг тощо. 

Важливим показником рівня виховної роботи є стан збереження навчальної 

книги. Тому пріоритетним напрямком діяльності бібліотеки та педагогічного 

колективу є формування в учнів дбайливого ставлення до підручників та 

навчальної книги. 

Бібліотека щорічно бере активну участь у проведенні Всеукраїнської акції 

«Живи, книго!» з учнівським та педагогічним колективами. У ході акції 

проводились  рейди-перевірки стану підручників, бесіди, масові заходи, 

бібліотечні уроки. У шкільній бібліотеці, в класах на виховних годинах 

проводились бесіди: «Чи знаєш ти для чого складається фонд підручників?», 

«Як створюється підручник, книжка?», «Хто випускає зошити, карти, атласи?» 

та інші. 

Велику увагу приділяють наочній агітації. Яскраво, естетично оформлено 

загальношкільний стенд «Живи, книго!». Він закликає учнів ставитися до 

книжки, як до друга, наставника, вчителя, допомагають виховувати у 

них любов і повагу до тих, хто створює духовне багатство. 

Систематично працювала «Книжкова лікарня», де учні здійснювали (разом 

з активом бібліотеки) дрібний ремонт книг як на уроках праці, так і в 

позаурочний час,  дарували книгам «друге життя». 

Так, в рамках проведення Всеукраїнської акції «Живи, книго!», учнями 

було відремонтовано 62 книги зі шкільної бібліотеки. 

Значне місце в роботі бібліотеки щодо збереження навчальної книги 

відводилось проведенню масових заходів, причому використовувались 

нетрадиційні форми масової роботи. Значення їх полягає в тому, що вони 

сприяють неформальному спілкуванню дітей у вільний від навчання час, 

дозволяють оперативно враховувати їх пізнавальні і читацькі інтереси, 

формують стосунки співробітництва бібліотекаря і читача. Різноманітність цих 

форм, їх новизна, незвичайність викликають у дітей бажання виявити свою 

особливість, знання, начитаність, кмітливість, фантазію, розкривають творчі 

нахили і здібності. Використання активних форм популяризації літератури дає 

позитивні результати. У школярів сформувався стійкій інтерес до 

книги, глибокі теоретичні знання і практичні навички роботи з нею, закладено 

міцні основи культури читання; вони ширше прилучаються до 

популяризації української літератури, історії та культури українського народу, 

стають духовно багатшими. 

Особливою ланкою в роботі бібліотеки була співпраця з учителями 

початкових класів, яка була спрямована на те, щоб допомогти учням 



якнайшвидше й найкраще оволодіти навичками читання, роботи з книгою, 

елементарними прийомами пошуку потрібної інформації. Робота з учнями 

початкових класів узгоджувалась з учителями на методичних об’єднаннях, куди 

запрошувався бібліотекар. 

В шкільній бібліотеці проводилась певна робота з поповнення бібліотечних 

фондів як за бюджетними,так і позабюджетними джерелами фінансування, 

тобто спонсорської допомоги шляхом проведення акції «Подаруй книгу 

шкільній бібліотеці!». 

Проведена в червні-липні інвентаризація бібліотечного фонду 

шкільних підручників показала, що забезпеченість підручниками складає 100%, 

лише   4 і 7 класи не забезпечені повністю підручниками у зв’язку з 

недофінансуванням з місцевого бюджету . 

Бібліотечний фонд складає 2430 примірників підручників та 3798 

примірників книг з художнього фонду, який налічує різноманітну 

літературу. Це і довідковий фонд, який поповнювався протягом років  новими 

енциклопедіями та науково-популярними виданнями довідкового та 

енциклопедичного змісту; наявність художньої програмної літератури, з 

позакласного читання, галузевої, дитячої літератури. Поповнився фонд 

методично-педагогічною літературою. 

У бібліотеці протягом року велась  інформаційно-бібліографічна робота. 

Аналіз основних показників роботи  бібліотеки за минулий навчальний рік 

свідчить про відповідність діяльності бібліотеки запланованому змісту роботи. 

Протягом навчального року робота бібліотеки була спрямована на 

виконання основних завдань і напрямів діяльності, зазначених у річному плані 

роботи бібліотеки: на національне, громадянське, родинне, трудове, екологічне, 

правове та естетичне виховання; профорієнтацію школярів, виховання культури 

читання учнів; поповнення і збереження книжкових фондів; керівництво 

позакласним читанням. 

Таким чином, зміст роботи бібліотеки був спрямований на те, щоб 

формувати духовний світ дитини і сприяти гармонійному розвитку особистості, 

яка здатна бути спадкоємцем і продовжувачем прогресивних національних 

традицій. 

 

 


