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Престиж, привабливість, важливість і потрібність бібліотеки
безпосередньо залежать від переліку та якості послуг і комфортних умов, які
вона надає користувачам. Ефективне забезпечення інформаційних потреб
користувачів залежить від чіткого планування роботи, заходів та послуг, які
надаються впродовж навчального року. Свою діяльність шкільна бібліотека
проводить згідно з планом роботи, який є складовою частиною плану
навчально-виховної
роботи школи
і затверджується директором
навчального закладу. Бібліотека – структурний підрозділ школи, основна
мета якого – забезпечення навчально-виховного процесу інформацією.
Кожного року шкільний бібліотекар планує свою роботу. Планування –
процес творчий і складний. План – це не тільки визначення конкретних
завдань та основних показників, традиційних, інноваційних форм взаємодії
бібліотеки й користувача, а й передбачення кінцевого результату діяльності
та виявлення її ефективності.
Ось чому пріоритетними в роботі шкільної бібліотеки є вирішення
таких завдань:
 допомога учням у оволодінні програмовими знаннями та їх
закріпленні;
 виховання в учнів бажання самостійно розширювати обсяг своїх
знань;
 навчання школярів сприймати й аналізувати різні види і типи
джерел інформації;
 сприяння розвиткові пізнавальних інтересів учнів, формування
читацьких інтересів;
 удосконалення інформаційно-бібліографічного обслуговування
юних читачів;
 організація різноманітних видів масової роботи з пропаганди
книги: книжкових виставок, оглядів, бесід;
 проведення індивідуальної роботи з читачами;
 розвиток художнього смаку й самостійності суджень учнів;
 виховання національної свідомості, формування громадянської
позиції, моральних якостей, розвиток культури мовлення.
Свою діяльність бібліотека спрямовує на популяризацію книг серед
дітей, формування їхнього світогляду, реальну допомогу кожній дитині в
задоволенні особистих читацьких інтересів, потреб, запитів. Книга – постійне
джерело знань, надбаних людством протягом багатьох віків, головний засіб
навчання. Спілкування з книгою допомагає оволодіти певною сумою знань,
засвоїти досвід попередніх поколінь, прилучає до культурних надбань та
цінностей рідного народу, його звичаїв та традицій.
Важливу роль відіграє шкільна бібліотека в засвоєнні шкільної
програми, організації навчальної діяльності та дозвілля дітей.
1. Популяризація діяльності бібліотеки
1. Екскурсії до бібліотеки.
2. Аналіз читацьких формулярів.

3. Складання індивідуальних списків читання.
4. Оформлення виставки формулярів кращих читачів.
5. Робота з читачами-боржниками.
2.1. Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування читачів
1. Перегляд статей з часописів, газет, збірників.
2. Систематизація бібліотечного фонду.
3. Редагування «Краєзнавчої картотеки».
4. Оформлення роздільників.
5. Вилучення з картотек карток на застарілі матеріали.
6. Перегляд та вивчення нової літератури.
7. Інформаційно-бібліографічне обслуговування вчителів, зокрема за
матеріалами періодики.
8. Групове бібліографічне обслуговування:
а) інформація про нові надходження.
2.2. Поточне комплектування
1. Оформлення передплати на періодичні видання.
2. Перегляд та аналіз незадоволених запитів користувачів.
2.3. Облік бібліотечного фонду
1. Прийняття творів друку за супровідними документами.
2. Прийняття творів друку без супровідних документів.
3. Ведення облікових документів про рух бібліотечного фонду.
4. Реєстрація, облік періодичних видань.
5. Вилучення творів друку з облікових документів за попередній рік.
2.4. Організація та ведення бібліотечних каталогів
• розстановка карток у каталозі;
• вилучення карток на книги, що вибули з бібліотеки;
• редагування каталогу;
• написання роздільників.
2.5. Вивчення складу і використання бібліотечного фонду
1. Вивчення складу книжкового фонду статистичним методом:
 рух літератури по книгах сумарного обліку;
 складання статистичного аналізу руху бібліотечних фондів;
 аналіз поточних надходжень.
2. Пропаганда та вивчення бібліотечного фонду:
 підбір книг для книжкових виставок, оглядів інформації (згідно зі
шкільними програмами для позакласного читання);
 організація книжкових виставок «Нові книги», «Несправедливо
забуті книги».

2.6. Організація та зберігання бібліотечного фонду
1. Розстановка книг та періодичних видань в основному книгосховищі.
3. Виховання естетичних смаків. Популяризація художньої літератури.
Тиждень дитячої та юнацької книги.

Збереження та поповнення бібліотечного фонду
№
з/п
1
2

3
4

5
6
7

Назва заходу
Перереєстрація читачів на новий навчальний
рік
Бесіда з читачами про правила користування
бібліотекою. Виявлення літературних
захоплень
Робота з боржниками
Надання допомоги учням у підготовці до
уроків позакласного читання та написання
рефератів
Надавати допомогу при проведенні
предметних тижнів
Поповнювати тематичні папки новими
матеріалами
Провести підписку періодичних видань

Дата
проведення
бібліотекар

Відповідальн
ий
вересень

бібліотекар

протягом
року

бібліотекар

протягом
року
протягом
року

бібліотекар
бібліотекар
бібліотекар
бібліотекар

протягом
року
протягом
року
протягом
року

Наочна та масова пропаганда книги на допомогу виховному
процесу
Історія України. Українознавство. Краєзнавство
1
2
3

4

5

6
7

До річниці незалежності України. Книжкова
виставка «Моя Україна: подорож в історію»
До Дня Знань. Книжково-ілюстративна
виставка «Знань країна дивна»
До Дня визволення Лозівщини від німецькофашистських загарбників. Тематична
викладка «Знову мир і тиша знов»
До Дня українського козацтва. Година
цікавої історії «Козацька слава у серцях у
нас»
До Дня визволення України від німецькофашистських загарбників. Тематична
виставка «Вогненні роки України»
Бесіда «Біля вічного вогню»
День гідності і свободи: історія свята
До Дня пам’яті жертв голодомору і
політичних репресій літературноілюстративна виставка «Голодомор 19321933рр. Україна пам’ятає»
Круглий стіл «Забуттю не підлягає»

24.08

бібліотекар

До 01.09

бібліотекар

16.09

бібліотекар
2-11 кл.

10.10

бібліотекар,
Крайник
С.Л., 11кл.
Бібліотекар,

17.10

21.11
26.11

9 кл.
бібліотекар,
Крайник С.Л.
бібліотекар,
8-9 кл.

8
9
10
11

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

До Дня Збройних сил України. Тематична
полиця «Вітчизну вчись захищати»
22 січня – День Соборності України.
Тематична виставка
27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв
Голокосту. Тематична полиця
29 січня – День пам»яті героїв Крут.
Тематична полиця «А на Аскольдовій могилі
України цвіт»
Літературна вітальня «Афганськими
дорогами»
Міжнародний День рідної мови.
Мовознавчий турнір «Чому ми так
говоримо?»
Бесіда-інформація «Переглянемо разом
забуті сторінки історії»
Година цікавої інформації «Мій рідний край
– це серця рідна пристань»
До Дня космонавтики. Книжкова виставка
«Через терни до зірок»
Година спілкування «Збережи красу Землі
для нащадків»
До Дня Чорнобильської трагедії. Година
спілкування «Мужність і більЧорнобиля»
Тематична полиця «Чорнобиль і досі болить»
До Дня Перемоги. Тематична виставка
«Стежинами війни»
Година спілкування «Незаслужено забуті
книги про війну».
Конкурс читців «Вірші про війну»

06.12

бібліотекар

22.01

бібліотекар

24.01

бібліотекар

29.01

бібліотекар

15.02

бібліотекар,
9 кл.
бібліотекар,
7 кл.

День слов’янської писемності і культури.
«Виникнення писемності у слов’ян»

23.05

21.02

25.03
21.03
12.04
22.04
25.04
25.04
08.05
08.05
08.05

бібліотекар
7 кл.
Бібліотекар,
5 кл.
бібліотекар
бібліотекар,
6 кл.
бібліотекар,
9 кл.
бібліотекар
бібліотекар
бібліотекар,
9 кл.
бібліотекар,
5-8 кл.
бібліотекар,
5 кл.

Популяризація художньої літератури
1
2

3
4

До Дня Знань. Книжково-ілюстративна
виставка «Знань країна дивна»
Ознайомити вчителів з новими
надходженнями методичної літератури,
нових програм та підручників, з новинками
педагогічної преси
Тематична полиця до Дня фізичної культури
і спорту «Спорт – мужність, краса, сила»
До Дня грамотності . Бібліотечний урок
«Ігрові змагання з користування довідковими

До 01.09

бібліотекар

01.09

бібліотекар
завуч

10.09

бібліотекар

07.09

Бібліотекар,
7кл.

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
21
22
23
24
25

26

27
28

виданнями»
Знайомство першокласників з бібліотекою.
Вікторина «Подорож до країни книжок»
До Всеукраїнського Дня бібліотек.
Літературна викладка
Літературна викладка до відзначення 190річчя з дня народження К.Д. Ушинського
Літературна викладка «Зверніть увагу -- нові
книги»
95 р. з дня народження
Р. Гамзатова
190 р. з дня народження Л.М. Толстого
Літературна викладка до 190-річчя з Дня
народження К.Д. Ушинського
До 110-річчя від Дня народження М.М.
Носова
До 180-річчя від Дня народження І. НечуйЛевицького
До 105-річчя від Дня народження Платона
Воронька (1913)
До 155-річчя від Дня народження
О. Кобилянської
До 240-річчя від Дня народження
Г. Квітки-Основ’яненка
До 130-річчя від Дня народження О. Олеся

вересень

28.09

бібліотекар,
Назаренко
А.В., 1кл.
бібліотекар

19.09

бібліотекар

Жовтень

бібліотекар

07.09

бібліотекар

10.09
13.09

бібліотекар
бібліотекар

09.11

бібліотекар

15.11

бібліотекар

16.11

бібліотекар

27.11

бібліотекар

29.11

бібліотекар

05.12

До 125-річчя від Дня народження
Миколи Хвильового
День вшанування пам’яті В. Симоненка
До 185-річчя від Дня народження
М. Вовчка
185 років від Дня народження
С. Руданського (06.01.1834)
75 років з часу написання «Дванадцять
місяців»
С.Я. Маршаком
295 років з часу написання «Жизнь и
удивительные приключения Робинзона
Крузо» Д. Дефо (1719)

13.12

бібліотекар,
11 кл.
бібліотекар

13.12
20.12

бібліотекар
бібліотекар

04.01

бібліотекар

14.01

бібліотекар
4 кл.

23.01

бібліотекар
6 кл.

Біанкі -- 125 років від Дня народження
(03.02)
75 років з часу написаня рорману В.П.

11.02

бібліотекар

18.02

бібліотекар

29

30
31

32

33
34
35
36
37

38

Каверіна «Два капітана»(1944)
440 років – видання першої печатної книги
«Апостол» Іваном Федоровим у Львові
День героїв Небесної сотні

20.02

бібліотекар

20.02

бібліотекар,
Крайник С.Л.
бібліотекар
бібліотекар,
1-2 кл.

165 років казці Г.Х. Андерсена «Оле-Лукойє»
Гра «Чи уважний ти читач?»(за творамиювілярами С.Я. Маршака «Усатыйполосатый та К.І. Чуковського «Айболить»)
Міжнародний День рідної мови.
Мовознавчий турнір «Чому ми так
говоримо?»
Книга-ювіляр П.П. Єршова «Конекгорбунок» (1834)
Книга-ювіляр А.М. Волкова «Волшебник
изумрудного города» (1939)
455 років від Дня народження
У. Шекспіра. Літературна викладка
95 років від дня народження Бориса
Васильєва . Тематична викладка.
45 років книзі Б. Васильєва «А зори здесь
тихие». Літературні читання

25.02
11.03

95 років журналу «Мурзилка»(1924).
Тематична полиця

21.02

бібліотекар,
7 кл.

08.04
11.04

бібліотекар,
2 кл.
бібліотекар

23.04

бібліотекар

21.05

бібліотекар

21.05

бібліотекар,
10 кл.

22.05

бібліотекар

№
з/п
1
2

3

4

5
6

7

8

9

10

1

Назва заходу

Дата
Відповідальний
проведення

Вересень
Книжкова виставка «Моя Україна:
До 30.08
подорож в історію»
Видача підручників, проведення
До 01.09
бесід про збереження навчальної
книги по класам
До Дня Знань. КнижковоДо 01.09
ілюстративна виставка «Знань
країна дивна»
Ознайомити вчителів з новими
01.09
надходженнями методичної
літератури, нових програм та
підручників, з новинками
педагогічної преси
Виставка нових надходжень «Нові
01.09
книги – нові друзі»
Тематична полиця до Дня фізичної
10.09
культури і спорту «Спорт –
мужність, краса, сила»
До Дня грамотності . Бібліотечний
08.09
урок «Ігрові змагання з
користування довідковими
виданнями»
До Дня визволення Лозівщини від
16.09
німецько-фашистських
загарбників. Тематична викладка
«Знову мир і тиша знов»
Знайомство першокласників з
вересень
бібліотекою. Вікторина «Подорож
до країни книжок»
До Всеукраїнського Дня бібліотек.
28.09
Літературна викладка
Ювілейний зодіак
95 р. з дня народження
09.09
Р. Гамзатова
190 р. з дня народження Толстого
10.09
Л.М.
Літературна викладка до 195-річчя
13.09
з Дня народження Ушинського
К.Д.
Жовтень
До міжнародного Дня вчителя
04.10

бібліотекар
бібліотекар
бібліотекар
бібліотекар
завуч

бібліотекар
бібліотекар
бібліотекар,
7кл.
бібліотекар
2-11 кл.
Бібліотекар,
Назаренко А.В.,
1кл.
бібліотекар
бібліотекар
бібліотекар
бібліотекар

бібліотекар

2

3

4

1

2

3

4
5

художньо-ілюстративна виставка
«Серце, віддане дітям»
До Дня українського козацтва.
Година цікавої історії «Козацька
слава у серцях у нас»

10.10

До Дня визволення України від
німецько-фашистських
загарбників. Тематична виставка
«Вогненні роки України»
Бесіда «Біля вічного вогню»
Огляди «Гортаючи сторінки
«Пізнайка»
Ювілейний зодіак
200 р. з Дня народження І.С.
Тургенєва
Листопад
До Дня української писемності та
мови
Турнір знатоків рідної мови.
Книжкова виставка «З народного
напившись джерела»
До міжнародного дня
толерантності.
Урок-міркування «Яка краса
врятує світ?»
До всесвітнього дня дитини.
Диспут «Мої права»

17.10

День гідності і свободи: історія
свята
До Дня пам’яті жертв голодомору і
політичних репресій літературноілюстративна виставка «Голодомор
1932-1933рр. Україна пам’ятає»
Круглий стіл «Забуттю не
підлягає»
Ювілейний зодіак
До 110-річчя від Дня народження
М.М. Носова
До 180-річчя від Дня народження І.
Нечуй-Левицького
До 105-річчя від Дня народження
Платона Воронька (1913)

21.11

бібліотекар,
Крайник С.Л.,
11кл.
бібліотекар

26.10

9 кл.
бібліотекар
2 кл.

31.10

бібліотекар

08.11

бібліотекар
5-9кл.
бібліотекар

13.11

бібліотекар,
5 кл.

19.11

26.11

бібліотекар,
Крайник С.Л., 11
кл.
бібліотекар,
Крайник С.Л.
бібліотекар,
8 -9 кл.

12.11

бібліотекар

15.11

бібліотекар

19.11

бібліотекар
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До 155-річчя від Дня народження
О. Кобилянської
До 240-річчя від Дня народження
Г. Квітки-Основ’яненка
Грудень
До Всесвітнього Дня боротьби зі
СНІДом. Тематична виставказастереження «Не нашкодь собі»
Надати допомогу у проведенні
конкурсу малюнків «Молодь за
здоровий спосіб життя»
Бесіда-інформація «СНІД – загроза
людству»

27.11

бібліотекар

29.11

бібліотекар

03.12

бібліотекар

03.12

бібліотекар

03.12

бібліотекар,
Чакубаш В.В .
9 кл.

До Дня Збройних сил України.
Тематична полиця «Вітчизну вчись
захищати»
До Дня прав людини. Виставкапорада «Закон і ти»
Ювілейний зодіак
До 130-річчя від Дня народження
О. Олеся
До 125-річчя від Дня народження
Миколи Хвильового
День вшанування пам’яті
В.Симоненка
До 185-річчя від Дня народження
М. Вовчка

06.12

бібліотекар

10.12

бібліотекар

05.12
13.12

бібліотекар,
11 кл.
бібліотекар

13.12

бібліотекар

20.12

бібліотекар

03.01

бібліотекар

05.01

бібліотекар

22.01

бібліотекар

24.01

бібліотекар

29.01

бібліотекар

Січень
Художньо-ілюстративна викладка
«Зима-чарівниця»
Тематична полиця «Путівник
абітурієнта
22 січня – День Соборності
України.
Тематична виставка
27 січня – Міжнародний день
пам’яті жертв Голокосту.
Тематична полиця
29 січня – День пам»яті героїв
Крут. Тематична полиця «А на
Аскольдовій могилі України цвіт»

Книжкова виставка «Царство
української книжки»
Ювілейний зодіак
185 років від Дня народження
С. Руданського (06.01.1834)
75 років з часу написання
«Дванадцять місяців»
С.Я. Маршаком
295 років з часу написання «Жизнь
и удивительные приключения
Робинзона Крузо»
Д.Дефо (1719)
Лютий

30.01

бібліотекар
1-4 кл.

04.01

бібліотекар

14.01

бібліотекар
4 кл.

23.01

бібліотекар
6 кл.

До Дня Святого Валентина.
Тематична полиця «Світ
починається з любові»
Літературна вітальня
«Афганськими дорогами»

14.02

бібліотекар

15.02

бібліотекар,
9 кл.

3

День героїв Небесної сотні

20.02

3

Міжнародний День рідної мови.
Мовознавчий турнір «Чому ми так
говоримо?»
Бібліотечний урок «Мої перші
енциклопедії»

21.02

бібліотекар,
Крайник С.Л.
бібліотекар,
7 кл.
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Ювілейний зодіак
Біанкі -- 125 років від Дня
народження (03.02)
75 років з часу написаня рорману
В.П. Каверіна «Два капітана»(1944)
440 років – видання першої
печатної книги «Апостол» Іваном
Федоровим у Львові
165 років казці Г.Х. Андерсена
«Оле-Лукойє»
Березень
Тематична полиця до
Міжнародного жіночого дня
До 205 річчя з Дня народження
Т.Г. Шевченка. Тематична
викладка.

27.02

бібліотекар,
3 кл.

11.02

бібліотекар

18.02

бібліотекар

20.02

бібліотекар

25.02

бібліотекар

06.03

бібліотекар

07.03

бібліотекар
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Бліц-вікторина за творами
Т.Г. Шевченка
Час поезії «Зиму проводжали –
весну зустрічали»
Година цікавої інформації «Мій
рідний край – це серця рідна
пристань»
Бесіда-інформація «Переглянемо
разом забуті сторінки історії»
До Всесвітнього Дня поезії.
Літературні читання «Сучасна
українська поезія»
Ювілейний зодіак
Гра «Чи уважний ти читач?»(за
творами-ювілярами С.Я. Маршака
«Усатый-полосатый та К.І.
Чуковського «Айболить»)
Квітень
До Дня сміху. Книжкова полиця
«Жарти з-під шкільної парти»
До Дня здоров’я. Година корисної
поради «Твоє здоров’я – в твоїх
руках»
До Дня космонавтики. Книжкова
виставка «Через терни до зірок»
Година цікавої інформації «Мій
рідний край – це серця рідна
пристань»
Бесіда «Рослини в побуті та
звичаях українців»

07.03

До Дня Чорнобильської трагедії.
Година спілкування «Мужність і
більЧорнобиля»
Тематична полиця «Чорнобиль і
досі болить»
Ювілейний зодіак
Книга-ювіляр П.П. Єршова
«Конек-горбунок» (1834)
Книга-ювіляр А.М. Волкова
«Волшебник изумрудного города»
(1939)
455 років від Дня народження

18.03
21.03

25.03
28.03

бібліотекар,
10 кл.
бібліотекар,
5кл.
Бібліотекар,
5 кл.
бібліотекар
7 кл.
бібліотекар,
9 кл.

11.03

бібліотекар,
1-2 кл.

01.04

бібліотекар

09.04

бібліотекар,
5 кл.

12.04

бібліотекар

22.04

Бібліотекар,
5 кл.

22.04

бібліотекар,
6 кл.

25.04

бібліотекар,
9 кл.

25.04

бібліотекар

08.04
11.04

бібліотекар,
2 кл.
бібліотекар

23.04

бібліотекар

1

3
4

У. Шекспіра. Літературна викладка
Травень
До Міжнародного Дня Матері.
Літературна викладка «Уклін тобі,
мамо»
До Дня Перемоги. Тематична
виставка «Стежинами війни»
Година спілкування «Незаслужено
забуті книги про війну».

05.05

бібліотекар

08.05

бібліотекар

08.05

бібліотекар,
9 кл.
бібліотекар,
5-8 кл.
бібліотекар,
5 кл.

5

Конкурс читців «Вірші про війну»

08.05

6

День слов’янської писемності і
культури. «Виникнення писемності
у слов’ян»
Ювілейний зодіак
95 років від дня народження
Бориса Васильєва . Тематична
викладка.
45 років книзі Б. Васильєва «А
зори здесь тихие». Літературні
читання
95 років журналу
«Мурзилка»(1924). Тематична
полиця

23.05

21.05

бібліотекар

21.05

бібліотекар,
10 кл.

22.05

бібліотекар

