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на 2020/2021 навчальний рік 
 

 

 

 

І. Основні завдання і напрямки роботи шкільної бібліотеки 

 

Бібліотеки сьогодні не лише зберігають гарні, закладені роками традиції, 

але й активно впроваджують інновації. Тому важливо вже з юних років 

виховувати необхідність одержувати знання, прищеплювати навички 

самостійного пошуку інформації, формувати уміння ефективного збору, 

систематизації та обміну з іншими користувачами. 

Ми, бібліотекарі, переконані в тому, що якщо бібліотека хоче бути 

сучасною, затребуваною, вона має поширювати творчі ідеї, швидко реагувати 

на актуальні події або проблеми країни, суспільства, а також нашого 

професійного співтовариства. 

Присвятивши своє життя улюбленій справі, я переконана, що сучасний 

стан інформатизації суспільства вимагає від моєї роботи абсолютно нових 

підходів до усіх видів діяльності: формування фондів, надання інформації 

користувачу, проведення виховної та масової роботи. 

Сьогодні інформація охоплює дедалі більше галузей і стає однією з 

головних людських цінностей та основним ресурсом майбутнього країни. Тому 

соціальним замовленням сучасного суспільства є людина, яка навчатиметься і 

працюватиме в умовах постійного зростання інформаційного потоку, людина з 

високим інтелектуальним потенціалом та інформаційною компетентністю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IІ. Робота з читачами щодо формування і задоволення їх 

читацьких потреб 



 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальн

ий за 

виконання 

Примітки 

1. Організація екскурсій до 

бібліотеки для першокласників, 

ознайомлення з правилами 

користування бібліотекою та 

книгою під час перереєстрації та 

запису до бібліотеки, знайомство з 

фондами. 

листопад бібліотекарі  

2. Вивчення читацьких інтересів. 

Перереєстрація читачів. 

Продовження роботи з 

боржниками. Обрання 

відповідальних за збереження 

підручників. 

Продовження роботи «постів 

бережливих» 

вересень 

листопад 

бібліотекарі  

3. Робота з популяризації 

літератури: 

- участь у всіх заходах, 

присвячених відродженню 

української національної школи; 

-      надання допомоги вчителям у 

виборі літератури для проведення 

традиційних шкільних свят 

 

 

постійно 

 

 

постійно 

 

 

бібліотекарі 

 

 

 

 

4. Книжкові виставки: 

- до Дня знань та 

Міжнародного дня грамотності 

«Калейдоскоп книжкових знань»,  

«Книга – скарбниця мудрості і 

добра»; 

- до Дня Соборності України 

«Ми живемо в Україні»,  

«З історії нашої Батьківщини»,  

«Мій край – частина України»; 

- до Всеукраїнського дня 

бібліотекаря «Подорож до царства 

книги», 

«Кращі книги нашим дітям»,  

«Бібліотека і книги – ваші 

порадники і друзі» 

 

вересень 

 

 

 

січень 

 

 

 

вересень 

 

 

бібліотекарі 

 

 

 

 

 

5. Тематичні полички: 

- «У світі цікавого»; 

- «Творчий вчитель і сучасний 

урок»; 

- «Глибінь науки творча і жива»; 

 

грудень 

 

жовтень 

 

 

бібліотекарі 

 

 

 



- «Нові педагогічні технології – в 

дії»; 

- «Професія, яку ти обираєш»; 

 

листопад 

6. Бесіди: 

- «Правила поведінки з 

книгою»; 

- «Як книжка прийшла до 

людей»; 

- «Читання – ось краще 

навчання»; 

- «Україна – це наша родина»; 

-  «Книги письменників - 

земляків»; 

- «Без верби та калини нема 

України»; 

- «Символи нашої держави». 

 

листопад 

 

грудень 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

 

бібліотекарі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IІІ. Робота з морального та естетичного виховання учнів 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідаль

ний за 

виконання 

Примітки 

1. - Бібліотечний ринг 

«Суперчитач шкільної 

вересень бібліотекарі  



бібліотеки». 

2. Всеукраїнський місячник 

«Шкільна бібліотека і екологічна 

просвіта». 

 

Відкритий перегляд літератури до 

Дня українського козацтва 

«Козацька Україна». 

 

 

 

жовтень 

 

 

 

бібліотекарі 

 

 

 

 

3. До дня української писемності 

мовознавче свято «Ти наше диво-

калинове». 

 

Турнір «Знавців української 

мови». 

 

 

листопад 

 

бібліотекарі 

вчителі 

 

 

4. Голодомор 1932-1933 років 

геноцид українського народу. 

Мультимедійна презентація. 

 

 

листопад 

 

бібліотекарі 

вчителі 

 

5. Бібліоподорож першокласників 

«Казка вчить, як на світі жить». 

 

Перегляд тематичної літератури 

« Майбутнє - без СНІДу                 

( боротьба зі СНІДом) 

 

Гра в асоціації «Європейська 

Україна: місця, локації та 

пам’ятки». 

 

грудень бібліотекарі  

6. До дня Соборності України: 

півгодини корисної та цікавої 

інформації «Україна - сильна, 

єдина, вільна». 

 

Бібліотечний урок «На островах 

довідкових видань». 

 

 

січень 

 

бібліотекарі  

7. Урок  поетичного слова « Квітни, 

мово наша рідна!» Читання поезії 

про рідну мову. 

 

Літературна година « Кращої, ніж 

рідна, мови не буває». 

 

 

лютий 

 

бібліотекарі 

вчителі 

 

 

 

 

8. Усний журнал: 

- « Шевченківські  пам’ятні 

дні», 

 

березень 

 

бібліотекарі 

 



- «Вогненне слово Кобзаря» 

(бібліографічний огляд) 

 

Літературна гра « В країні 

Сонячних  Зайчиків». 

 

9. Бібліотечний урок «Книга в твоїх 

руках» 

 

Презентація «Писанка мальована з 

любов’ю подарована». 

 

 

 

квітень 

 

 

 

бібліотекарі 

 

 

 

10. Бібліографічний огляд  до дня 

Матері «Мати – символ добра на 

землі». 

 

Урок – подорож «Слідами 

великого мандрівника і 

фантазера». 

 

 

травень 

 

бібліотекарі 

 

 

 

11. 

Інформаційна перерва в бібліотеці 

«Подорож книжковими 

полицями». 

 

Бібліографічні огляди до 

ювілейних дат та різноманітних 

свят. 

протягом 

року 

 

 

за планом 

бібліотекарі  

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.Індивідуальна робота з читачами бібліотеки 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідаль

ний за 

виконання 

Примітки 

1. Систематично проводити з 

читачами бібліотеки 

 бесіди: 

- під час запису в 

бібліотеку; 

- рекомендаційні під час 

 

протягом 

року 

 

бібліотекарі 

 



вибору книг; 

- про прочитані книги під 

час їх повернення. 

 консультації: 

- про бібліотеку та її фонд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. Робота бібліотеки на допомогу педагогічному колективу 

школи 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідаль

ний за 

виконання 

Примітки 

1. Забезпечити інформаційну 

підтримку та скласти 

рекомендаційні списки літератури 

для підготовки до педагогічних 

рад (за потреби). 

 

 

протягом 

року 

 

бібліотекарі 

вчителі 

 

2. Систематично проводити протягом 

року 

бібліотекарі 

вчителі 

 



- бібліографічні огляди 

літератури, періодики, 

нетрадиційних носіїв інформації, 

підручників: 

-  на педагогічних нарадах; 

- на робочих нарадах; 

- на засіданнях методичних 

об’єднань. 

3. Організація роботи читачів з 

використанням інформаційних 

ресурсів медіатеки та Інтернету. 

протягом 

року 

бібліотекарі 

вчителі 

 

4. Формування і розвиток 

національно-патріотичної 

спрямованості особистості 

школяра на основі ресурсів 

шкільної бібліотеки 

(рекомендаційний список 

літератури). 

1 раз на 

семестр 

бібліотекарі 

вчителі 

 

5. Виставки книг: 

 

- «З Україною в серці»; 

- виставка одного портрета 

(згідно календаря знаменних 

і пам’ятних дат); 

- «Здоровий дух дає здорове 

тіло»; 

- «Плекатимеш мову – 

цвістимуть слова»; 

- «Ти людина і тим 

неповторна, тож брудним не 

сміти почуттям»; 

- «З Різдвом Христовим, 

протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бібліотекарі  



Україно!»; 

- «Світ моїх захоплень 

(хобі)»;  

- «Краса – то найглибша 

криниця, з неї століття 

черпають життя»; 

- «Нам із Землею разом 

жити»; 

 

6. Систематично знайомити вчителів 

з новими надходженнями 

педагогічної та навчальної 

літератури. 

протягом 

року 

бібліотекарі  

7. Надавати допомогу молодим 

фахівцям, шляхом 

індивідуального інформування. 

протягом 

року 

бібліотекарі  

8. Надавати інформаційну підтримку 

вчителям в проведенні 

предметних тижнів (за виховним 

планом школи) 

протягом 

року 

бібліотекарі  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VI.Наочні та масові форми популяризації книги в бібліотеці. 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідаль

ний за 

виконання 

Примітки 

1. Систематично оновлювати 

постійно діючі виставки: 

 «Знання – сонце, книги – 

віконце»; 

 «Читання – найкраще 

навчання» 

 

 

1 раз на 2 

місяці 

бібліотекарі 

 

 

2. Провести презентації нових 

надходжень до бібліотеки з метою 

популяризації літератури з історії 

України, рідної мови та 

літератури, звичаїв, традицій 

українського народу організувати: 

- Тематичні полички:  

 «На допомогу вчителю» 

  «Біблія – світова перлина» 

 «Книги, які знають усе» 

 «На хвилину зупинись, нову 

книгу подивись» 

 «Заповідні місця України» 

 «Книга твій друг і 

порадник» 

 «Стати людиною, бути 

людиною, разом з народом 

своїм, Україною» 

 «Довідково-інформаційний 

фонд» 

протягом 

року 

бібліотекарі 

 

 



 Викладка літератури до 

річниці голодомору 1932 – 

1933 років в Україні 

 Виставка науково-

популярної літератури до 

акції «День без куріння» 

- Екскурсію шкільною 

бібліотекою «Наша шкільна 

бібліотека» 

- Індивідуальні бесіди «Навіщо 

потрібно читати» 

 

3. Інформаційно  забезпечити 

проведення тижнів (за виховним 

планом школи) 

 

протягом 

року 

бібліотекарі  

4. Надання допомоги користувачам 

бібліотеки у підготовці та 

проведенні навчально – виховних 

заходів. 

 

протягом 

року 

бібліотекарі  

5. З метою організації дозвілля 

учнів, залучення їх до читання, 

для популяризації роботи 

бібліотеки до Всеукраїнського дня 

бібліотеки провести: 

- Екскурсію шкільною 

бібліотекою;  

- Літературний календар (за 

календарем знаменних і 

пам’ятних дат) 

- Бесіда «Хто такий читач». 

протягом 

року 

бібліотекарі  



 

6. В рамках тижня дитячої та 

юнацької книги організувати та 

провести: 

 акцію «Подаруй бібліотеці 

книгу»; 

 виставку малюнків до 

улюбленого прочитаного 

твору; 

 відео «Історія однієї книги» 

 

лютий бібліотекарі  

7. До літературних і пам’ятних дат 

організувати: 

 цикл тематичних полиць, 

літературних викладок, експрес 

– виставок (згідно з календарем 

знаменних і пам’ятних дат) 

 

протягом 

року 

бібліотекарі  

 

 
VII. Інформаційно-бібліографічна робота 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідаль

ний за 

виконання 

Примітки 

1. З метою виховання читацької 

культури проводити індивідуальні 

бесіди з культури читання під час 

запису до бібліотеки та при обміні 

прочитаних книг. 

протягом 

року 

бібліотекарі 

 

 

2. Підвищувати бібліотечну 

культуру школярів шляхом 

проведення екскурсій до 

протягом 

року 

бібліотекарі  



бібліотеки, участі у виховних 

годинах.  

 

3. Популяризація бібліотечно- 

бібліографічних знань.  

Проведення бесід за темами: 

- « Як роблять вашу книгу»; 

- « Книга. Бібліотека. Читач»; 

- Довідкова література, 

пошук інформації за 

енциклопедіями, 

довідниками; 

- Тематичні картотеки, пошук 

літератури за ними. 

 

 

 

 

жовтень 

 

листопад 

 

 

грудень 

 

 

 

 

лютий 

бібліотекарі  

4. Оформлення та введення 

тематичних папок: 

- На допомогу молодому 

вчителеві; 

- На допомогу класному 

керівникові; 

- Сучасні освітні технології; 

- Пізнай себе і навколишній 

світ. 

протягом 

року 

бібліотекарі  

 

 

 

 

 

 

 

VIII.  Формування, використання, збереження бібліотечних 

фондів і каталогів 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідаль

ний за 

Примітки 



виконання 

1. Видати підручники. 

 

червень – 

вересень 

 

бібліотекарі 

 

 

2. Проаналізувати забезпеченість 

підручниками та навчальними 

посібниками в школі. 

 

вересень  

 

бібліотекарі 

 

 

3. Провести роботу по доповненню 

бібліотечного фонду 

підручниками, яких не вистачає. 

 

вересень 

 

бібліотекарі  

4. Організувати заходи до акції 

«Живи, книга!»: 

 згідно плану роботи школи 

проводити рейди-перевірки 

по збереженню підручників 

і відображати підсумки в 

інформаційному бюлетені; 

 виховувати в учнів повагу, 

любов і бережливість до 

книг шляхом проведення 

бесід: 

 «Книзі – довге життя»; 

 «Чи правильно читаєш ти 

книги»;  

 продовжити роботу 

«Книжкової лікарні». 

один раз на 

семестр 

 

бібліотекар  

5. Для кращого збереження 

бібліотечного фонду постійно 

проводити роботу з боржниками 

через класних керівників та 

батьків. 

протягом 

року 

бібліотекарі  



6. Спільно з вчителями-

предметниками провести роботу 

по виявленню в фонді бібліотеки 

застарілих по змісту підручників 

та галузевої літератури. 

протягом 

року 

бібліотекарі  

7. Списати зношені та застарілі 

підручники та галузеву 

літературу. 

протягом 

року  

бібліотекарі  

8. Провести аналіз придатних для 

використання підручників. 

протягом 

року 

бібліотекарі  

9. Систематично вести облік та 

обробку літератури, яка надійшла 

до бібліотеки. 

протягом 

року 

бібліотекарі  

10. Дотримуватись санітарно-

гігієнічних норм в роботі; 

проводити санітарний день в 

бібліотеці. 

щотижня бібліотекарі  

 


