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Про організацію роботи 

шкільної бібліотеки у 2017/2018 н.р. 

 

Діяльність шкільної бібліотеки у 2017/2018 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. 

Планом роботи бібліотеки передбачено: формування системи бібліотечно-бібліогріфічних 

знань учнів, обслуговування учнів та педколективу, роботу з підручниками та періодичними 

виданнями, роботу з активом читачів та роботу з батьками. 

Фонд бібліотеки становить 23603 примірники, з них: фонд підручників – 15379 примірників, 

художньої літератури - 8224 примірники,.  

Поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи, бібліотекарі постійно працюють над 

тим, щоб заохотити учнів до читання, зацікавити книгою, стимулювати вчителів і учнів до 

використання наявних у бібліотеці інформаційних ресурсів.  

Згідно з річним планом роботи закладу на 2017/2018 навчальний рік у своїй діяльності 

бібліотекарі використовували різноманітні форми роботи з читачами: 

- бесіди з учнями 2-5 класів щодо правил користування бібліотекою, виявлення їхніх 

читацьких інтересів та інформаційних потреб; 

- на належному  рівні організовано роботу з інформаційного обслуговування читачів; 

- в читальному залі бібліотеки проводились конкурси колядок і щедрівок, конкурси на 

кращого читця віршів Тараса Шевченка, Лесі Українки, посвята в читачі, екскурсії до бібліотеки;  

- оформлено відкриту поличку «Героям слава!», присвячену останнім подіям в нашій країні; 

папку «Волинський пантеон» про  волинських героїв, що загинули в зоні АТО; 

- проведено моніторинг із забезпечення інформаційних потреб і запитів користувачів 

бібліотеки; 

- відбулися бібліотечні уроки для учнів молодших класів: «Бібліотека – книжчин дім», 

«Зустріч з улюбленою книгою», «Елементи книги»; для середніх класів: «Енциклопедії, 

словники, довідники»,  «Ілюстрація в книзі» тощо. 

Працівники бібліотеки неодноразово брали участь у підготовці та проведенні різноманітних 

тематичних заходів у школі. Cистематично велась робота щодо оформлення  літературних 

поличок, приурочених  пам’ятним датам і подіям.  

Бібліотекарі плідно працюють в плані оновлення інтер’єру та естетичного оформлення 

читальної зали, систематично інформують читачів про нові надходження до бібліотеки. Створено 

належні умови для зберігання книг: порядок на книжкових полицях, література розташована в 

алфавітному порядку, здійснюється своєчасний «ремонт» книг завдяки роботі «Книжкової 

лікарні». Щороку у школі проводиться акція «Подаруй книгу бібліотеці!». Один раз на чверть 

проводяться рейди-перевірки стану збереження підручників за ініціативою шкільних 

волонтерських загонів. 

Для зручності користування бібліотечним фондом оформлено:  

- тематичні папки «Дівчина – майбутня жінка, мати», «Дивосвіт любові», «Дочка 

Прометея», «Історичні постаті України» та інші; 
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- тематичні полиці, виставки «Новинки літератури», «4 грудня – 75 р. утворення Волинської 

області», «День за днем», «Слава жива Кобзаря», «Волинь – колиска Лесиної пісні», «Готуємось 

до державної підсумкової атестації», «У світі казки»,  «Книжковий дивосвіт»; 

У бібліотеці в наявності бібліографічні списки літератури,  реєстраційна картотека руху 

підручників. 

У 2017/2018 н.р. бібліотека нараховувала 607 читачів, з них  36- педагогів. 

За аналізом читацьких формулярів кращими читачами у 2017/2018 навчальному році стали: 

серед учнів 1-4 кл.  –  Супрунюк Вікторія (3-А клас); 

                                      Книш Назар (3-В клас); 

серед учнів 5-9 кл. –   Василюк Володимир  (6-В клас); 

Зорич Андрій (9-А клас); 

серед учнів 10-11 кл.- Шейка Тетяна (10-Б клас); 

 Степанюк Денис (11 клас). 

Педагогічний колектив та бібліотекарі спільними зусиллями постійно шукають нових, 

ефективних шляхів поглиблення знань учнів, приділяється значна увага вихованню бережливого  

ставлення до книги. 

На основі вищезазначеного аналізу,з метою подальшого удосконалення  роботи шкільної 

бібліотеки зі збереження і поповнення книжкового  фонду, зокрема, навчальних посібників, 

виховання у підростаючого покоління почуття поваги до книги, як найціннішого надбання  

людства і з метою визначення завдань на 2018/2019 навчальний рік,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати  стан роботи шкільної бібліотеки задовільним. 

2. Завідувачу бібліотекою Бодасюк Н.Ф.: 

1) забезпечити виконання заходів згідно річного плану шкільної бібліотеки на 2018/2019 

н.р.; 

2) провести у грудні 2018 року моніторингове дослідження інформаційних потреб і 

запитів користувачів бібліотеки; 

3) проаналізувати до 28.08.2019р. рівень забезпеченості учнів підручниками на 2019/2020 

навчальний рік; 

4) розглянути можливість передоплати на фахові журнали та газети з метою підвищення 

професійного рівня та забезпечення інформаційних потреб  педагогічного колективу; 

5) висвітлювати інформацію про роботу бібліотеки на шкільному вебсайті. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з виховної роботи 

Сметюх А.М. 

 

 

Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                                   Г.О.Сидорук 

 

З наказом ознайомлена: 

 

_____________ _____________________                                                                          А.М.Сметюх  
           (дата)                                              (підпис) 


