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Аналіз роботи бібліотеки за минулий 2013/2014 навчальний рік 

Важливою складовою функціонування бібліотеки в 2013/2014 навчальному році була 

наявність нормативно-правових документів та їх виконання: 

1. Конституція України. 

2. Закон України «Про освіту». 

3. Закон України «Про бібліотеку і бібліотечну справу». 

4. Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу, наказ 

Міністерства освіти України від 14.05.1999 № 139. 

5. Наказ Міністерства освіти України «Про організацію та проведення 

Всеукраїнської акції «Живи, книго!». 

6. Інструкція про порядок доставки комплектування та облік навчальної 

літератури № 1/9 – 217 від 15.06.1995. 

7. Наказ Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук 

України від 16.07.09 № 662/53 «Про проведення паспортизації бібліотек загальноосвітніх 

навчальних закладів державної та комунальної форм власності». 

8. Наказ Міністерства культури і туризму України від 03.04.2007 № 22 «Про 

затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах. 

За минулий рік бібліотека виконала певну роботу. В основному заходи, передбачені 

річним планом, виконано. Бібліотекар дотримувалась основної своєї мети. А вона полягає 

в тому, щоб надати допомогу учням і педколективу у забезпеченні їхніх інформаційних 

потреб.  

Проблема, над якою працював педколектив школи: «Розвиток учня в системі 

компетентнісно орієнтованого підходу у навчально-виховному процесі»  та бібліотекар:  

«Виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння 

користуватись бібліотекою».  

Бібліотекар допомагала  вирішувати проблему різнобічними формами роботи. Так за 

минулий навчальний рік було проведено уроки мужності та зустрічі з ветеранами Великої 

Вітчизняної війни, бесіди з жителями села, які в 1933 році пережили голодомор. Було 

проведено бал літературних героїв «Любовью дорожить умейте», урок-практикум 

«Словник – інструмент пізнання світу», зустріч з представниками мобільно-

консультативного пункту соціальної роботи була проведена на тему: «Профілактика 

негативних явищ. Проблеми ВІЛ/СНІДу», та акцію «Принесемо тепло в дім, який того 

потребує». 

В рамках збереження духовної спадщини свого народу при тісній взаємодії керівника 

історико-краєзнавчого гуртка, директора шкільного музею Янковської Н.Т. була 

проведена зустріч «Краєзнавці села Огульці» та «Письменники рідного краю», на якій 

були присутні гості -  Ю.Д. Яцина який презентував книгу свого батька Д.М.Яцини 

«Вулиці села Огульці», Настя Янковська поетеса, краєзнавці села Огульці М.Т.Столярова 

та О.С.Холодний. Разом з учнями історико-краєзнавчого гуртка підготували презентацію 

«Видатні постаті села Огульці».  

В тісній співпраці учнівського, педагогічного колективу та бібліотекаря в цьому 

навчальному році були проведені свята: до Дня учителя вечір «Осінній падолист гра 

струнами учительської долі»,  в грудні - Новорічні програми «Казковий бал» - для 1 – 7 

класів, карнавал «Новорічна ніч» для 8-11 класів, в грудні до Дня Збройних Сил України – 

вечір «Як тобі служиться?», до 8 березня – «Твою красу лиш з квіткою зрівняти можна».  

В рамках святкування 200-річчя Т.Г.Шевченка було проведено такі заходи:  

- вечір пам’яті «Іду до Тараса»; 
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- година-роздум «Шлях до Тараса»; 

- конкурс знавців «Життя і творчість Т.Г.Шевченка»; 

- «Казковий світ Тараса Шевченка» (для учнів 1-4 класів); 

- презентація «Шевченківський Березень»; 

- подорож у минуле «Фотографії Т.Г.Шевченка». 

Учні школи взяли у участь в районному конкурсі найкращих читачів поезій 

Т.Г.Шевченка «Іду душею до Тараса». Дипломи конкурсу отримали учениця 4 класу 

Резнік М. та учень 10 класу Сумцов Р.  

Традиційно в школі щороку проводяться зустріч випускників, свято останнього 

дзвоника, випускний вечір. В процесі підготовки свят діти розкривають свої здібності, 

таланти, відчувають відповідальність за їх підготовку і проведення.  

В рамках проведення акції «Живи, книго!» було проведено чимало заходів. Це бесіди: 

 «Історія створення книги» (для учнів 3 класу), 

«Як книга прийшла до людей» (для учнів 1 класу), 

«Читай-Місто і зустріч в ньому» (для учнів 3-5 класів). 

Для учнів середніх класів проведено бібліотечні уроки: 

«Твої помічники у виборі книги» (для учнів 5 класу) 

«Як користуватись бібліотекою та довідковою літературою» (для учнів 6 класу) 

«Як вибрати книгу» (для учнів 7 класу) 

«Робота з джерелами інформації (для учнів 8-9 класів). 

На ці заходи були запрошені батьки, діти початкових класів, бібліотекар сільської 

бібліотеки. Зі старшокласниками було проведено годину спілкування «Живи, книго!», з 

учнями середніх класів бібліографічна гра «Запрошення до Читалії», а учні початкових 

класів підготували ілюстрації до улюблених книг «За пензлем художника». Кожен клас 

школи отримав пам’ятки учасників огляду-конкурсу «Живи, книго!», виготовлені 

бібліотечним активом. Кращим учням, які зберегли підручники у відмінному стані, було 

вручено «Подяку за бережне відношення до книги». За минулий рік в бібліотеку було 

подаровано 18 книг. 30 березня у Всеукраїнський день бібліотек були проведені такі 

бесіди: 

- «Книги, книги, завжди ви зі мною.»; 

- «Сьогодні свято храму книги, бібліотеки славне свято»; 

- «Із книгою і словом порідніться». 

В рамках святкування «Тижня книги» з учнями початкових класів було проведено 

свято книги «Книги – ключ до знань», а учні 5-8 класів підготували бесіду-роздум «Його 

величність – слово». Учні школи взяли активну участь у конкурсі «Кращий читач      

України – 2014». На районному конкурсі «Кращий читач України – 2014»  виступила 

учениця 7 класу Гребенюк В. яка отримала диплом «Найкращий читач Огульцівської 

бібліотеки». 

До 110-річниці від Дня Народження письменника-земляка О.Ю.Коржа була 

підготовлена презентація «Козацькому роду нема переводу», а учні історико-краєзнавчого 

музею під керівництвом Н.Т.Янковської виготовили фрагмент генеалогічного дерева 

Коржів (8 поколінь).  

Зі старшокласниками було проведено години-роздуми «Збережемо Землю блакитною 

і зеленою» (7-9 класи), «Земля – не рабиня, а мати. Сонце – не вітчим наш, а рідний 

батько. Ліси – наші брати, річки – сестри, а ми на своїй планеті – не тимчасові, а мудрі 

господарі» (10-11 класи). 
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Разом з класними керівниками, педагогом-організатором та заступником директора з 

виховної роботи шкільна бібліотека працювала над сценаріями різних свят та їх 

проведенням: 

 Свято вручення підручників першокласникам, 

 Свято квітів 

  Цикл виступів до Різдвяних свят «Святий вечір», «Щедрівки», «Хрещення» 

 Тиждень пам’яті «Тільки пам’ять не сивіє». 

Виготовлено цикл пам’яток як працювати з книгою  «Самоосвітній навігатор». 

На шкільному сайті відкрита сторінка бібліотеки Огульцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  на 

якій знаходяться такі розділи: «Портфоліо бібліотеки», «Календар знаменних дат», 

«Поради бібліотекаря», «План роботи бібліотеки». 

По закінченні вивчення букваря бібліотечним активом разом з учителем 1 класу 

Карпюк С.А. та бібліотекарем для першокласників було проведено свято «Благословенна 

та ясна година, коли буквар бере до рук дитина» та вікторина «Чарівна країна – Книгарія». 

В минулому навчальному році пропагувались бібліотечно-бібліографічні знання 

шляхом проведення індивідуальних бесід, організацій книжкових виставок: до ювілейних 

дат письменників, до предметних тижнів, профорієнтаційної тематики, в рамках тижня 

книги, до Дня бібліотеки тощо. На жаль, не поліпшилось  у цьому році  забезпечення 

учителів методичною літературою. Не виконані пункти плану будуть повторені в 

завданнях на поточний рік. 

І. Основні завдання і напрямки роботи шкільної бібліотеки на 2014/ 2015 н. рік 
Діяльність шкільної бібліотеки в 2014/2015 навчальному році буде спрямована на 

виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння 

користуватися бібліотекою, збереження підручників, а також на виконання програми 

«Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України» по таких пріоритетних напрямках:  

Ціннісне ставлення до себе. 

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей. 

Ціннісне ставлення до праці. 

Ціннісне ставлення до природи. 

Ціннісне ставлення до мистецтва. 

Ціннісне ставлення до суспільства і держави. 

Діяльність бібліотеки буде спрямована також на всебічне сприяння підвищенню 

методичної майстерності вчителів шляхом пропаганди педагогічної літератури і 

інформації про неї. Особлива увага буде приділятися широкій популяризації української 

літератури і виховання за допомогою цієї літератури поваги до рідної мови, національно-

культурних і духовних надбань нашого народу. 

Основними напрямками роботи бібліотеки в 2014/2015 навчальному році 

будуть: 

 Своєчасне забезпечення учнів і педагогічного колективу навчальною, 

художньою та методичною літературою; 

 Надання допомоги вчителям у виборі літератури для проведення 

традиційних шкільних свят; 

 Безпосередня участь у всіх заходах, присвячених відродженню української 

національної культури; 

 Організація профорієнтаційної роботи, проведення тижня бібліотеки; 

 Участь у Всеукраїнській акції «Живи, книго!» 
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 Основними напрямками роботи з читачами-учнями будуть: 

 Підготовка і проведення бібліотечних уроків за графіком; 

 Надання допомоги у виборі літератури і в самостійній роботі з книгою; 

 Робота з активом читачів; 

 Вивчення інтересів читачів за групами: 

 Невстигаючі з предметів; 

 Обдаровані діти; 

 Важковиховувані діти. 

ІІ. Основні  показники роботи бібліотеки 
 

№ 

п/п 
Показники роботи 

План на 

2013 - 

2014 н. р. 

Виконання 

плану у 2013 

– 2014 н.р. 

План на 

2014 - 

2015 н. р. 

1. Читачів усього, з них: 

- учнів 

- вчителів та інших працівників 

90 

70 

20 

91 

72 

19 

86 

70 

16 

2. Книговидача: 

- підручників 

- художньої та галузевої літератури 

- газет та журналів  

3352 

2227 

1023 

102 

3348 

2137 

933 

100 

3200 

1931 

930 

100 

3. Відвідуваність: 

- середня відвідуваність 

 

838 

 

840 

 

840 

4. Кількість масових заходів: 

- книжкових виставок 

 

6 

 

6 

 

6 

5. Кількість бесід: 

- оглядів літератури 

- бібліотечних уроків 

- складених рекомендаційних 

списків л-ри 

- планів навчання 

 

4 

6 

2 

 

11 

 

4 

6 

2 

 

11 

 

4 

6 

2 

 

11 

6. Фонд: 

- підручники 

- художньої та галузевої літератури 

- газет і журналів 

21723 

2231 

19492 

654 

21885 

2549 

19165 

661 

22010 

1832 

19172 

660 

7. Книгозабезпеченість 160 163 160 

8. Оборотність 5,9 2,06 2,06 

9. Прочитуваність 29,6 26,2 26,2 

10. Надходження фонду: 

- підручників 

- художньої та галузевої літератури 

 

140 

20 

 

167 

- 

 

140 

20 

11. Списання: 

- підручників 

- художньої та галузевої літератури 

 

400 

200 

 

- 

– 

 

400 

200 

12. Довідково-бібліографічна робота: 

- довідки адресні 

- довідки тематичні 

 

18 

26 

 

16 

26 

 

17 

25 
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ІІІ. Діяльність шкільної бібліотеки щодо сприяння гуманізації, 

гуманітаризації навчально-виховного процесу та духовному становленні 

школяра 

 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка  

про 

виконан

ня 

1 2 3 4 5 

1. Робота з читачами щодо формування і задоволення їх читацьких потреб 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

 

7 

8 

 

 

9 

 

10 

 

11 

 

 

12 

Вересневі зустрічі у бібліотеці. 

Екскурсія першокласників до 

бібліотеки. 

День відкритих дверей для батьків, 

учнів, учителів. Інформаційно-

рекомендаційна реклама фонду 

бібліотеки. 

Свято „Вручення підручників” 

першокласникам. 

Свято „День шкільної бібліотеки”. 

Свято „Книга – мій друг”. 

Обслуговування читачів протягом 

року. 

Робота з активом. 

Постійний контакт з вчителями. 

Інформування дітей та вчителів 

про нові надходження. 

Оформлення інформаційних та 

книжкових виставок. 

Проведення тижня дитячої 

книжки. 

Оформлення картотеки читацьких 

формулярів у зв’язку з 

переформуванням класів 

Ознайомлення учнів початкових 

класів з «Правилами користування 

бібліотекою та книгою». 

Вересень 

 

 

Вересень 

 

 

 

Вересень 

 

Вересень 

Січень 

Систематич

но 

За планом 

систематич

но 

 

Систематич

но 

Березень, 

квітень 

Вересень 

 

 

вересень 

зав.бібліотекою 

кл. керівн. 

 

 зав.бібліот., 

 

 

 

зав.бібліот., 

класоводи 

зав.бібліот., 

зав.біб.,класов. 

зав.бібліот., 

 

зав.бібліот. 

зав.бібліот., 

 

 

зав.бібліот., 

 

зав.бібліот., 

зав.бібліот., 

зав.бібліот., 

 

 

зав.бібліот., 

 

2. Індивідуальна робота з читачами 

1 Формування та поповнення 

довідково-інформаційно фонду. 

вересень зав. бібліотекою  

2 Проводити рекомендаційні   

бесіди з учнями під час видачі 

літератури. 

системат. зав. бібліотекою  

3 Під час здачі книги проводити 

бесіди про прочитану книгу. 

системат. зав. бібліотекою  

4 Вивчення інтересів читачів за 

групами: невстигаючі з предметів, 

системат. зав. бібліотекою 

кл.керівн., 
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обдаровані, важковиховувані. класоводи 

5 Підготовка і проведення 

бібліотечних уроків:  

1 клас «Мандрівка книжковим 

містом» 

2 клас «Основні елементи книги» 

3 клас «Щоб книжка довше жила» 

4 клас «Які книги допомагають 

мені вчитися?» 

5 клас «Історія створення книги» 

6 клас «Відгук про книгу» 

7 клас «Виникнення 

книгодрукування в Україні» 

8 клас «Писемні пам’ятки 

України» 

9 клас «Необхідність та 

практичність картотек» 

10 клас «Комп‘ютерна 

бібліотека(інтегрований урок-

діалог)» 

11 клас «Сучасне комп’ютерне 

забезпечення в бібліотечній справі» 

за планом зав. бібліотекою  

3. Взаємодія шкільної бібліотеки з педпрацівниками 

1 Один раз на місяць випускати 

бюлетень нової літератури. 

постійно зав. бібліотекою  

2 Продовжити роботу стенду 

„Інформація з бібліотеки" 

постійно зав. бібліотекою  

3 Методично-бібліографічний день 1 раз в зав. бібліотекою,  

 „На допомогу вчителю". місяць заст. дир.з ВР  

4 Куточок періодичних видань для 

вчителя. 

вересень зав. бібліотекою  

5 Продовження поновлення 

періодичних видань новинками. 

Ознайомлення вчителів із змістом 

тематичних папок. 

протягом 

року 

зав. бібліотекою  

6 Керівникам гуртків надавати 

методичну допомогу при підготовці 

га проведенні занять. 

за 

потребою 

зав. бібліотекою  

7 Класним керівникам та класоводам 

надавати методичну допомогу в 

підготовці та проведенні різних 

заходів. 

за 

потребою 

зав. бібліотекою  

4. Спільна робота шкільної бібліотеки та педколективу щодо збереження 

фонду підручників 

1. Вивести кількісний склад фонду 

підручників. 

Вересень зав. бібліотекою  

2. Виявлення боржників при здачі І семестр зав. бібліотекою  
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підручників учнями. 

3. Виступ на педраді з інформацією 

про підсумки здачі підручників. 

І семестр зав. бібліотекою  

4. Інформаційна година "Діючі 

підручники на поточний навчальний 

рік" на сторінках педагогічних 

видань. 

вересень зав. бібліотекою  

5. Масова робота з популяризації літератури 

 Вересень    

1. Ціннісне ставлення до суспільства і 

держави. Тиждень знань «Мої знання 

– це скарб». Свято першого дзвоника 

«І знову кличе дзвоник на урок» 

01.09-

06.09. 2014 

Кл. керівники, 

Будюкова В.Г., 

зав. бібліотекою 

 

2. Вересневі зустрічі з учнями 09.09.2014 зав. бібліотекою  

 початкових класів    

3. Свято «Книга – мій друг» 05.09.2014 зав. бібліотекою  

4. 

 

5. 

Виступ на педраді "Про 

використання фонду підручників" 

Ціннісне ставлення до суспільства і 

держави. Тиждень Слави. 

вересень 

 

10-12.09. 

2014 

зав. бібліотекою 

 

зав. бібліотекою, 

Будюкова В.Г. 

 

6. Книжкова виставка «Шляхами болю 

й перемоги» 

10.09.2014 бібл.актив  

7. 

 

8. 

 

 

Урок-реквієм "Вінок безсмертя" 

(класні години) 

Участь у мітингу –реквіємі, 

присвяченому річниці визволення 

вела Огульці 

10-12.09. 

2014 

 

06.09.2014 

класоводи, зав. 

бібліотекою 

класні керівники, 

зав. бібліотекою 

 

9. 

 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

. 

Ціннісне ставлення до праці. Робота 

книжкової майстерні «Айболить» 

 

 

Ціннісне ставлення до природи. 

Тиждень біології та хімії. Підготувати 

виставку «Щедрість рідної землі. 

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, 

людей. Акція до Міжнародного для 

людей похилого віку «Будь 

милосердним» 

Ціннісне ставлення до мистецтва. 

Всеукраїнський день бібліотек. Акція 

«Подаруй бібліотеці книгу!» 

вересень 

 

 

 

16-19.09. 

2014 

 

26.09.2014 

 

 

 

30.09.2014 

 

центр громадсько-

корисної діял-ті, 

зав. бібліотекою 

Полежаєва Р.І., 

зав. бібліотекою 

 

 

волонтерська 

група, бібл.актив 

 

 

зав. бібліотекою, 

актив бібліотеки 

 

13 

 

Ознайомлення першокласників з 

бібліотекою. 

24.09.2014 зав. бібліотекою, 

актив бібліотеки 

 

14. 

 

 

День відкритих дверей. 

Рекомендаційна реклама фонду 

бібліотеки. 

вересень 

вересень 

зав. бібліотекою 

зав. бібліотекою, 

актив бібліотеки 
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15. 

 

 

16. 

 

 

 

 

Бібліотечні уроки «Читач у 

бібліотеці» (2 клас), «Твій друг – 

підручник» (4 клас) 

Знаменні дати та ювілеї українських 

письменників:  

- 145 років від  дня народження 

Ф.Зальтена, австрійського 

письменника. 

-245 років від дня народження 

І.Котляревського, українського 

письменника 

-120 років від дня народження 

О.Довженка, українського 

письменника 

-150 років від дня народження 

П.Грабовського, українського поета – 

земляка 

- 150років від дня народження 

М.Коцюбинського, українського 

письменника 

- 85 років від дня народження 

Д.Павличка, українського поета 

Жовтень 

вересень 

 

 

 

 

06.09.2014 

 

 

09.09.2014 

 

 

10.09.2014 

 

 

11.09.2014 

 

 

17.09.2014 

 

 

28.09.2014 

 

зав. бібліотекою, 

актив бібліотеки 

 

 

 

 зав. бібліотекою, 

актив бібліотеки 

  

зав. бібліотекою, 

актив бібліотеки 

  

зав. бібліотекою, 

актив бібліотеки  

 

зав. бібліотекою, 

актив бібліотеки 

 

зав. бібліотекою, 

актив бібліотеки 

 

зав. бібліотекою, 

актив бібліотеки 

 

 

 

1. Поповнення куточка пам'ятних дат. 

Події та літературні ювілеї жовтня. 

жовтень зав. бібліотекою  

2. Книжкова виставка "Учитель, 

схилю голову перед іменем твоїм". 

03.10.2014 зав. бібліотекою  

3. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, 

людей. День учителя. Святкова 

програма «Тобі, учителю, вклонюся 

низько». 

07.10.2014 Будюкова В.Г., 

зав. бібліотекою 

 

4. Години цікавих повідомлень: 

• Ціннісне ставлення до мистецтва. 

Міжнародний день музики. 

• Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Міжнародний день 

людей похилого віку. 

• Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави. Міжнародний 

день ООН. 

• Ціннісне ставлення до сім’ї, 

родини, людей. Міжнародний день 

боротьби з бідністю. 

 

03.10.2014 

 

 

17.10.2014  

 

 

15.10.2014 

 

 

10.10.2014 

 

зав. бібліотекою,  

актив бібліотеки 

 

5. Ціннісне ставлення до праці. Тиждень 

трудового навчання. Методична 

допомога в проведенні тижня 

07-10.10. 

2014 

Пономарьова О.В., 

бібл.актив 
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трудового навчання. 

6. Ціннісне ставлення до суспільства і 

держави. Тиждень патріотичного 

виховання. 

14-17.10. 

2014 

керівники, зав. 

бібліотекою  

 

7. Книжкова виставка "Я - патріот 

України" 

 зав. бібліотекою  

8. Огляд літератури "То пам'ять стає 

при свічі" 

 зав. бібліотекою, 

бібл.актив 

 

9. Ціннісне ставлення до природи. 

Тиждень початкових класів. «Свято 

осені». 

20-24.10. 

2014 

Карпюк С.В., зав. 

бібліотекою 

 

10. Знаменні дати та ювілеї українських 

письменників:  

- 105 років від дня народження 

Богдана-Ігора Антоновича, 

українського поета. 

- 110 років від дня народження 

М.Бажана, українського поета 

- 125 років від дня народження 

М.Драй-Хмари, українського поета. 

- 200 років від дня народження 

Ю.Лермонтова, російського 

письменника 

- 75 років від дня народження 

В.Скуратівського, українського 

письменника 

Листопад 

 

 

05.10.2014 

 

 

09.10.2014 

 

10.10.2014 

 

15.10.2014 

 

 

25.10.2014 

 

 

бібліотечний актив 

 

 

 бібліотечний актив 

 Будюкова В.Г. 

зав. бібліотекою, 

бібл.актив 

зав. бібліотекою, 

бібл.актив 

 

зав. бібліотекою, 

бібл.актив 

 

 

 

1. Поповнення куточка пам'ятних і 

знаменних дат 

листопад Зав. бібліотекою  

2. Ціннісне ставлення до мистецтва. 

Тиждень української мови та 

літератури. День української 

писемності та мови. 

04-07.11. 

2014 

Котляр Р.П. 

Зав. бібліотекою, 

кл. керівники 

 

3. Бесіда-роздум "Мова зникає не 

тому, що її не вивчають, а тому, що 

нею не розмовляють ті, хто її знає"  

(9-11 кл.) 

07.11.2014 Філологи, 

зав. бібліотекою 

 

4. Класні години "Уклін чолом народу, 

Що рідну мову нам зберіг, Зберіг в 

таку страшну негоду, Коли він сам 

стоять не міг" 

07.11.2014 Кл. керівн., 

зав.бібліотекою 
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5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ціннісне ставлення до суспільства і 

держави. Тиждень історії та географії.  

Методична допомога в проведенні 

тижня історії та географії. 

Книжкова виставка: «Живи, Україно, 

живи для краси, для сили, для 

волі!...Шуми, Україно, як рідні ліси, 

як вітер в широкому полі» 

Рейд-перевірка збереження 

підручників 

Ціннісне ставлення до себе. Тиждень 

пропаганди здорового способу життя. 

Методична допомога в проведенні 

тижня здорового способу життя 

Ціннісне ставлення до природи. 

Краєзнавча конференція: «Пізнай 

свою країну» 

Знаменні дати та ювілеї українських 

письменників:  

- 125 років від дня народження 

О.Вишні, українського  письменника. 

- 95  років від дня народження  

А.Дрофаня, українського  

письменника. 

- 135 років від дня народження 

Г.Чупринки, українського поета 

-125 років від дня народження 

Г.Косинки, українського 

письменника. 

-65 років від дня народження 

Я.Стельмаха, українського 

драматурга. 

18-21.11. 

2014 

 

 

18-21.11. 

2014 

 

 

21.11.2014 

 

25.11-

28.11.2014 

 

 

14.11.2014 

 

 

 

 

11.11.2014 

 

 

17.11.2014 

 

27.11.2014 

 

29.11.2014 

 

 

30.11.2014 

 

 

Чечуйко В.Н., 

Дораж О.О. 

Зав. бібліотекою 

 

Зав. бібліотекою  

 

 

 

Зав. бібліотекою, 

актив 

Пономарьова О.В., 

Будюкова В.Г. 

зав. бібліотекою 

 

Дораж О.О., 

бібліотечний актив 

 

 

 

Зав. бібліотекою, 

актив 

 

Зав. бібліотекою, 

актив 

Зав. бібліотекою, 

Будюкова В.Г. 

Зав. бібліотекою 

 

 

Зав. бібліотекою, 

кл. керівн.  

 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

5. 

 

Грудень 

Поповнення куточка знаменних і 

пам'ятних дат. 

Методична допомога в підготовці 

районних олімпіад з базових 

дисциплін. 

Ціннісне ставлення до себе. "СНІД- 

проблема не лише ХХІ ст." Бесіда-

роздум. 

 

Створення книжної виставки «Моє 

здоров’я в моїх руках» 

 Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, 

людей. Міжнародний день інвалідів 

Інформаційне повідомлення: 

 

протягом 

місяця 

 

03.12.2014 

 

04.12.2014 

 

 

 

05.12.2014 

 

05.12.2014 

 

зав.бібліотекою  

 

 

Зав. бібліотекою 

 

Зав. бібліотекою, 

актив  

 

 

зав.бібліотекою  

 

Будюкова В.Г., 

Зав.бібліотекою, 

волонтерська 
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"Найважча професія – бути 

людиною"  

група 

6. Акція «Принесемо тепло в дім, який 

того потребує» 

08.12.2014 

 

зав.бібліотекою   

7. Ціннісне ставлення до суспільства і 

держави. День збройних сил України. 

  Допомога в підготовці свята «Як 

тобі служиться?». 

08.12.2014 

 

Будюкова В.Г.  

8. Ціннісне ставлення до мистецтва. 

Новорічна феєрія. Методична 

допомога. Свято «До нас завітав 

Святий Миколай» для 1-4 кл. 

 Новорічний ранок  для 1-7 класів  

«Новорічна казка» 

 Бал-карнавал для 8-11 класів 

«Новорічні зустрічі» 

16-19.12. 

2014 

 

 

 

 

 

 

Зав.бібліотекою, 

актив, 

Полежаєва Р.І., 

Карпюк С.А., 

Будюкова В.Г. 

класні керівники 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

1. 

Ціннісне ставлення до природи. 

Виставка-конкурс «Замість ялинки – 

новорічний букет 

Знаменні дати та ювілеї українських 

письменників: 

-130 років від дня народження  

Ю.Опільського, українського 

письменника. 

 

Січень 

Поповнення куточка знаменних і 

пам'ятних дат. 

18.12.2014 

 

 

 

08.12.2014 

 

 

 

 

 

12.01.2015 

Полежаєва Р.І., 

бібл. актив 

 

 

 

Зав.бібліотекою 

 

 

Зав.бібліотекою 

 

Зав.бібліотекою 

Зав.бібліотекою 

 

2. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, 

людей. Підготувати цикл виставок до 

Різдвяних свят: "Святий вечір", 

"Щедрівки", "Хрещення". 

09.01.2015 Зав.бібліотекою  

3. Ціннісне ставлення до мистецтва. 

Допомога в підготовці учасників 

районного дитячо-юнацького 

фестивалю «Щедрик» 

06-09.01. 

2015 

 

Зав.бібліотекою, 

кл. керівн., 

класоводи 

 

4.  

 

 

5. 

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, 

людей. Святкові вечорниці: «Щедрий 

вечір в кожну хату» 

Ціннісне ставлення до суспільства і 

держави. Тиждень історії та географії. 

Тематичні години "Історія 

української державності" (День 

Соборності України).  

12.01.2015 

 

 

19-23.01. 

2015 

 

 

Зав.бібліотекою, 

Котляр Р.П.  

 

Зав.бібліотекою, 

Чечуйко В.Н. 

 

6. 

 

Інформаційні години спілкування 

"Періодичні видання поточного 

року". 

січень 

 

 

Зав.бібліотекою  
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7. 

 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4.  

 

5.  

Мікросемінари "Обличчям до читача" 

(технології та заходи з виховання 

культури читання дітей, планування 

на II півріччя).  

 

Лютий 

Поповнення куточка знаменних і 

пам'ятних дат. 

Ціннісне ставлення до мистецтва. 

Надати допомогу в підготовці до 

шкільного етапу конкурсу «Чарівна 

панночка» 

Ціннісне ставлення до себе. 

Тиждень фізики та математики. 

Методична допомога в проведенні 

тижня фізики та математики. 

Рейд-перевірка стану збереження 

підручників. 

Випуск блискавок: "Книга дякує", 

"Книга скаржиться". 

січень 

 

 

 

 

 

 

02.02.2015 

 

03-06.02. 

2015 

 

 

 

16-20.02. 

2015 

 

 

13.02.2015 

 

13.02.2015 

Зав.бібліотекою 

 

 

 

 

 

Зав.бібліотекою  

 

Класні керівники, 

зав.бібліот., 

 

 

Маршала А.Є, 

Янковська Н.Т., 

зав.бібліотекою 

 

Зав.бібліотекою 

 

зав.бібліот., актив 

 

6. 

 

 

7. 

 

8. 

Ціннісне ставлення до мистецтва. 

День Святого Валентина. Підготовка 

та методична допомога до свята. 

Зустріч з воїнами-

інтернаціоналістами 

Ціннісне ставлення до себе. 

Тиждень іноземної мови та 

зарубіжної літератури. Методична 

допомога в проведенні тижня 

іноземної мови та зарубіжної 

літератури. 

16.02.2015 

 

 

16.02.2015 

 

09-13.02. 

2015 

Зав. бібліотекою, 

Будюкова В.Г. 

 

Безбородова Р.С., 

Скляренко Н.А., 

зав. бібліот. 

 

9. 

 

10. 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до себе. Місячник 

Червоного Хреста  

Ціннісне ставлення до природи. 

Допомога в підготовці та проведенні 

виставки дитячого малюнка 

«Природа очима дітей» 

 

лютий 

 

23-27.02. 

2015 

Зав. бібліотекою, 

кл.керівн. 

Зав. бібліотекою, 

класоводи, 

Пономарьова О.В. 

 

 

Березень 

   

1. 

 

2. 

Провести І етап всеукраїнської акції 

«Живи, книго!» 

Поповнення куточка знаменних і 

пам'ятних дат. 

02.03-

30.04. 2015 

 

04.03.2015 

Зав. бібліотекою,  

Полежаєва Р.І. 

 

3. Ціннісне ставлення до мистецтва. 

«Вітаємо зі святом весни» - мамина 

05.03.2015 Зав.бібл., кл. 

керівн., класов. 
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світлиця 

4. Ціннісне ставлення до мистецтва. 

Книжкова виставка. «Світова слава 

Кобзаря». 

09.03.2015 зав.бібліотекою  

5. 

 

 

 

 

6. 

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, 

людей. Тиждень морально-етичного 

виховання. Методична допомога у 

проведенні тижня морально-етичного 

виховання. 

Ціннісне ставлення до праці. Тиждень 

дитячої книги 

 Відкриття тижня книги на 

загальношкільній лінійці. Конкурс 

малюнка «Юні ілюстратори 

книги».Виявлення найактивнішого 

читача та читацького класу. Екскурсія 

до бібліотеки учнів 1 класу.  

 «Як живеш, підручнику?» - бесіди 

про шкільні підручники: «Скільки 

коштує безкоштовно», «Збережемо 

підручники – збережемо ліс», «Життя 

підручника в твоїх руках». Рейд-

перевірка стану шкільних 

підручників. Оформлення блискавки. 

 «Учимося бути читачами»: 

бібліотечний урок «Довідкова 

література», конкурс малюнків «Моя 

улюблена казка» 

 Акція «Подаруй книгу бібліотеці»: 

конкурс на кращого дарувальника, 

анкетування учнів на тему: «Кабінет 

№ 1 нашої школи. Яким він має 

бути?» 

 Інформаційний огляд для учнів 

середніх класів «Книги про книги». 

Подорож у книжкове царство для 

учнів 1-4 кл. Закриття тижня книги. 

10-13.03. 

2015 

 

 

 

16-20.03. 

2015 

 

 

 

 

 

 

Зав.бібліотекою, 

Будюкова В.Г., 

актив, класні 

керівники 

 

Зав.бібл., 

бібліотечний 

актив, кл. керівн., 

класоводи 

 

7. 

 

 

. 

Ціннісне ставлення до праці. 

Анкетування «Моя майбутня 

професія». 

 

Квітень 

березень Зав.бібліотекою, 

волонтерська 

група 

 

1. Ціннісне ставлення до мистецтва. 

Допомога у випуску альманаху 

«Школа посміхається» 

02.04.2015 Центр інформації, 

бібліотечний вктив 

 

2. Ціннісне ставлення до себе. 

Всесвітній день здоров'я. Інформ-

02.04.2015 Карпюк С.А., кл. 

кер., зав. бібліот. 
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хвилинка. 

3. 

 

 

 

 

4. 

Ціннісне ставлення до себе. 

Тиждень безпеки життєдіяльності. 

Вікторина «Безпека дитини» 

Допомога у підготовці до вікторини 

«Допоможи ближньому» 

Ціннісне ставлення до суспільства і 

держави. Всесвітній день авіації і 

космонавтики. Інформхвилинка. 

01-03.04. 

2015 

 

 

10.04.2015 

 

Полежаєва Р.І., 

зав. бібліот. 

 

 

Зав.бібліотекою 

 

5. Ціннісне ставлення до природи. 

Допомога у підготовці до конкурсу 

екологічних агітбригад. Допомога у 

підготовці до районного краєзнавчого 

практикуму 

06-07.04. 

2015 

 

Зав. бібліотекою, 

Полежаєва Р.І., 

Янковська Н.Т. 

 

6. 

 

Ціннісне ставлення до праці. 

Допомога в організації конкурсу на 

кращий учнівський зошит. 

квітень зав. бібліотекою, 

актив бібліотеки 

 

7. Методична допомога в організації 

акції «Посади сад» 

квітень Зав.бібліотекою  

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

Ціннісне ставлення до природи. 

Години-роздуми:  

«Збережемо землю блакитною і 

зеленою», 7-9 кл. 

«Земля – не рабиня, а мати. Сонце – 

не вітчим наш, а рідний батько, ліси – 

наші брати, річки – сестри, а ми на 

своїй планеті – не тимчасові меш-

канці, а мудрі господарі», 10-11 кл. 

Ціннісне ставлення до суспільства і 

держави. Лінійка скорботи "Чорне 

крило Чорнобиля".  

20-24.04. 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

24.04.2015 

Зав.бібліот., 

Будюкова В.Г., 

кл. керівники, 

класоводи 

 

 

 

 

 

Зав.бібліотекою, 

кл. керівн 

 

10. 

 

. 

Інформхвилинки "Дзвони 

Чорнобиля" 

Травень 

24.04.2015 Зав. бібліотекою  

1. Поповнення куточка знаменних і 

пам'ятних дат. 

 

травень Зав. бібліотекою  

2. Ціннісне ставлення до суспільства і 

держави. Тиждень Слави «Ніхто не 

забутий, ніщо не забуте». Методична 

допомога у проведенні тижня Слави 

04-08.05. 

2015 

  

 •    Зустріч поколінь "Шляхи 

мужності і слави" 

06.05.2015 Зав.бібліотекою, 

кл. керівн. 

 

 •    Книжкова виставка "Тільки 

пам'ять не сивіє" 

07.05.2015 Зав.бібліотекою  

 •   Година-реквієм "Святий вогонь під 

обеліском збережемо ми назавжди" 

08.05.2015 Зав.бібліот., кл. 

керівн., класов. 
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3. Виготовлення стенду "Скоро 

екзамени" 

11.05.2015 Зав.бібліотекою, 

актив 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

 

Ціннісне ставлення до мистецтва. 

Година цікавих повідомлень "Виник-

нення письма у слов'ян" (5-6 кл.)  

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, 

людей. Допомога до проведення 

зустрічі випускників минулих років 

Ціннісне ставлення до суспільства і 

держави. Допомога в підготовці 

останнього дзвоника та випускного 

вечора. 

Червень 

18.05.2015 

 

 

21.05.2015 

 

 

18-22.05. 

2015 

Зав.бібліотекою 

 

 

Полежаєва Р.І., 

Будюкова В.Г., 

зав.бібліотекою 

Полежаєва Р.І., 

Будюкова В.Г., 

зав.бібліотекою 

 

1. 

 

 

 2. 

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, 

людей. Допомога в підготовці заходів 

до Міжнародного дня захисту дітей. 

Ціннісне ставлення до праці. 

Учбова практика (заходи за планом 

учбової практики) 

03.06.2015 

 

 

за планом 

учб. практ. 

Зав.бібліотекою, 

Полежаєва Р.І. 

 

Зав.бібліотекою 

 

3. Збір та видача підручників прот.міс. Зав.бібліотекою  

4. 

 

 

 

Ціннісне ставлення до себе. 

Методична допомога в підготовці та 

проведенні заходів в дитячому таборі 

(за планом табору). 

протягом 

місяця 

Зав.бібліотекою  
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IV. Інформаційна та довідково-бібліографічна робота 
 

№  

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про викон 

1 2 3 4 5 

1. Інформаційно-бібліографічна діяльність бібліотеки 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

 

 

6. 

 

Формування та виділення 

довідково-бібліотечного фонду 

Поповнення довідково-

бібліотечного фонду новими видами 

Редагування каталогів та картотек 

Індивідуальні інформації читачам. 

Проведення дня: 

• нової книги; 

• Дня бібліографії 

Проведення інформаційних 

хвилинок з батьками на батьківських 

зборах. 

Вересень 

 

Прот. 

року 

Систем. 

Систем. 

1р. в сем. 

 

 

1р. в сем. 

Зав.бібліотекою 

 

Зав.бібліотекою 

 

Зав.бібліотекою 

Зав.бібліотекою 

Зав.бібліотекою 

 

 

Зав.бібліотекою 

 

2. Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань 

1. Ознайомлення  з правилами 

бібліотеки учнів 1-2 класів 

Вересень Зав. бібліотекою  

2. Провести бібліотечні уроки 

1 клас «Правила спілкування з 

книгою. Гігієна читання» 

2 клас «Читач у бібліотеці» (вибір 

книги) 

3 клас «Структура книги» 

4 клас «Твій друг – підручник» 

5 клас «Твої помічники у виборі 

книги» 

6 клас «Періодичні видання. 

Принципи організації матеріалу і 

змісту 

7 клас «Як користуватися 

енциклопедичною і довідковою 

літературою» 

8 клас «Як вибрати книги. 

Довідково-бібліографічний апарат 

бібліотеки» 

9 клас «Робота з джерелами 

інформації» 

10 клас «Словник – інструмент 

пізнання світу» 

11 клас «Науково-популярна і 

науково-пізнавальна література та 

форми роботи з нею» 

 

Вересень 

 

Вересень 

 

Жовтень 

Жовтень 

Листопад 

 

Грудень 

 

 

Січень 

 

 

Лютий 

 

 

Березень 

 

Квітень 

 

Травень 

Зав. бібліотекою 

 

 

 

 

 

3. Підготувати пам'ятку читачам Лютий Зав. бібліотекою  
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 краєзнавчої тематики 

4. Підготувати краєзнавчу виставку 

"Харківщина - рідний край" 

жовтень Зав. бібліотекою  

 

V. Формування бібліотечного фонду 

№ 

п/ п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

Вивчення складу фонду. 

Слідкувати за змінами в таблицях 

ББК та своєчасно проводити 

рекласифікацію фондів. 

Вилучення з фондів: 

• Застарілих видань 

• Загублених читачами 

•3 інших причин (складання 

актів). 

Комплектування фондів згідно 

нових шкільних програм і вимог до 

шкіл на сучасному етапі. 

 Зв'язок з методкабінетом 

  Зв'язок з бібліотекою села 

 Зв'язок зі спонсорами 

2р. на рік 

систем. 

 

 

Систем. 

 

 

 

 

Систем. 

Зав.бібліот. 

Зав.бібліот. 

 

 

Зав.бібліот. 

 

 

 

 

Зав.бібліот. 

 

Робота з підручниками 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

Вивести кількісний склад фонду 

підручників. 

Виявлення боржників при здачі 

підручників класоводами та кл. 

керівниками. Доповідна директору 

школи. Наказ. 

Виступ на педраді з інформацією 

про підсумки здачі підручників. 

Комплектування фонду 

підручників. Зв'язок з 

методкабінетом, школами міста, 

району. 

Інформаційна година: „Діючі 

підручники на поточний н.р." на 

сторінках педагогічних видань. 

Ведення всіх операцій по обліку 

бібл. фонду підручників (згідно 

інструкції). 

вересень 

 

вересень-

жовтень 

 

 

вересень- 

жовтень 

Протягом 

року 

 

 

серпень- 

вересень 

 

Протягом 

року 

Зав.бібліотекою 

Зав.бібліотекою 

Зав.бібліотекою 

Зав.бібліотекою, 

методист, 

директор 

 

 

 

завуч з НР, 

зав. бібліотекою 

Зав. бібліотекою 

 

7. Всеукраїнська акція „Живи, 

книго!". Методична допомога 

оргкомітету акції та голові комісії 

учкому „Живи, книго!" 

Протягом 

року 

голова 

оргкомітету, 

зав. бібліот., 

актив 
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8. Зробити замовлення необхідних 

підручників на поточний навчальний 

рік. 

листопад Зав. бібліотекою  

9. 

 

Постійно контролювати потреби в 

навчальній літературі в 

україномовних класах, де відсутні 

підручники та рос. кл., де відбулися 

зміни в навчальних програмах. 

сист. 

протягом 

року 

завуч, 

зав.бібліот. 

 

 

VI. Бібліотечна рада 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

Створення бібліотечної ради. 

Проведення засідань бібліотечної 

ради. 

Розробка тематики проведення 

засідань. 

Підготувати пам'ятку читачам „Як 

берегти підручник". 

Створення екрану змагання між 

класами в акції „Подаруй книгу 

бібліотеці". 

Допомога бібліотеці в проведенні 

акції „Подаруй книгу бібліотеці!" 

Допомога бібліотеці в оформленні 

тематичних папок 

Надати практичну допомогу 

бібліотеці під час проведення 

„Тижня книги". 

Створити Штаб по допомозі 

бібліотекарю в збиранні підручників 

в кінці навчального року. 

вересень 

постійно 

 

вересень 

 

грудень 

 

листопад 

 

 

жовтень 

 

січень- 

лютий 

березень 

травень- 

 

червень 

Зав.бібліот. 

Зав.бібліот. 

 

Зав.бібліот. 

 

Зав.бібліот. 

 

Зав.бібліот. 

 

 

Зав.бібліот. 

 

Зав.бібліот. 

 

Зав.бібліот., 

рада бібліотеки 

 

Зав.бібліот., 

рада бібліотеки 

 

 



 19 

VII. Робота з активом 
 

№ 

п/ 

п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

Створення з молодшими 

школярами гуртка „Лікар 

Айболить"  

Помічники в роботі бібліотеки: 

 Ремонт книг 

 Ремонт підручників  

Виготовлення закладок для 1 кл.  

Розташування книг на полицях 

  За віковими категоріями 

 За розділами ББК 

Практична робота: штемпелюван-

ня нової літератури та підручників 

Обробка партії книг в бібліотеці 

• Написання каталожних карток; 

• Влиття в картотеку; 

•   Рознесення книг по стелажах. 

вересень 

 

 

системат. 

 

 

жовтень 

за 

потребою 

 

постійно 

за 

потребою 

Зав.бібліотекою 

 

 

Зав. бібліотекою 

 

 

Зав.бібліотекою 

Зав.бібліотекою 

 

 

Зав.бібліотекою 

 

Зав.бібліотекою 

 

VIII. Робота з батьками 
 

№ 

п/ п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про виконан. 

1. Висвітлення проблеми читання на 

батьківських зборах. 

за планом 

школи 
Заст.дир. з ВР, 

завуч, зав. бібл. 
 

2. Огляд літератури для батьків на 

допомогу всебічному вихованню 

дитини (на батьківських зборах). 

за планом 

школи 
Заст.дир. з ВР, 

завуч, класов., 

кл.кер., зав. бібл. 

 

3. Участь у проведенні шкільних 

брифінгів для батьків з висвітлен-

ням проблем шкільної бібліотеки: 

„Спільна праця школи і сім'ї" 

за планом 

школи 
Директор,заст.д 

ир. з ВР, завуч, 
класов., кл.кер., 
зав. бібл 

 

4. Оформлення інформаційних 

стендів для батьків (по класах): 

  Рекомендації; 

  Аналіз читання за четверть; 

  Техніка читання; 

 Аналіз роботи з дітьми з 

низькою технікою читання, групою 

ризику.  

за планами 

класоводів 

та класних 

керівників 

Зав.бібліотекою, 

класоводи, 

класні керівники 

 

5. Висвітлення проблеми 

забезпеченості учнів навчальною 

книгою. 

вересень- 

жовтень 
Зав.бібліотекою  

6. 

 
Організація обмінного фонду 

підручників (куплених батьками): 

травень-

жовтень 
Дир., заст. дир. з 
ВР, батьк. ком. 
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7. 
обмін, перепродаж.  

Залучення батьків до роботи 

пункту по обміну підручниками. 

 

 

протягом 

року 

класів, зав. бібл 
 

Дир., заст. дир, 
кл.б/ком., зав. 

бібл 

 

IX. Співпраця з сільською бібліотекою та бібліотеками району 
 

п/ п Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Вивчення книжкового фонду 

сільської бібліотеки для 

рекомендації її читачам при 

відсутності літератури в шкільній 

бібліотеці. 

системат. Зав. 

бібліотекою 

 

2. Складання тимчасового обмінного 

фонду з шкільними бібліотеками 

району. 

вересень-

жовтень 

Зав. 

бібліотекою 

 

3. Організація обмінного фонду 

підручників, зв'язок з бібліотеками 

шкіл району. 

системат. Зав. 

бібліотекою 

 

4. Участь в підготовці та проведенні 

заходів та технологій з наступним 

їх обговоренням. 

протягом 

року 

Зав. 

бібліотекою 

 

5. Участь в семінарах бібліотек з 

проблемних питань роботи 

шкільних бібліотек. 

за планом Зав. 

бібліотекою 

 

6. Взаємовідвідування сільської 

бібліотеки та бібліотек району з 

обміном досвіду. 

протягом 

року 

Зав. 

бібліотекою 

 

 

 


