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  Аналіз роботи гімназійної бібліотеки 
 
Користуючись загальними нормативно – правовими документами, такими як: 

- Конституція України 

- Закон України про бібліотеку і бібліотечну справу 

- Закон „Про мови в Україні” 

- Закон „Про загальну середню освіту” 

- Положення про бібліотеку середнього загальноосвітнього закладу і 

профтехучилища. 

Основними завданнями бібліотеки є: 

- Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу; 

- Сприяння навчально-виховному процесу; 

- Удосконалення культури читання, прищеплення навичок самостійної 

роботи з книгою; 

- Підвищення методичної,педагогічної майстерності вчителів шляхом 

популяризації педагогічної літератури та інформації про неї; 

- Виховання бережливого ставлення до шкільних підручників. 

Відповідно до «Положення про бібліотеку» гімназійна бібліотека організовує 

свою діяльність на основі річного плану роботи. 

Бібліотека працює в тісному контакті з педагогічним колективом гімназії. 

Робота бібліотеки направлена на задоволення читацьких потреб, удосконалення 

учбово-виховного процесу в гімназії, вихованню культури читання і бібліотечно-

бібліографічної грамотності. 

Гімназія укомплектована 16  класами, де навчаються  366 учнів та працюють 

70 вчителів. 

Аналіз роботи бібліотеки дозволяє зробити висновок, що проводиться робота 

по залученню учнів до читання: залучено 416 читача. Видача художньої та 

галузевої літератури складає 4331  екземплярів,видача підручників на класи – 

7107 екземплярів. Була проведена робота по пропаганді бібліотеки. З цією метою 

проведені екскурсії в бібліотеку учнів  5-х класів, бесіди про бібліотеку, про 

правила користування, про бережливе ставлення до книги. В бібліотеці           

проводилась індивідуальна та групова робота. Для учнів прогімназійних класів,   

4-А та 4-Б , проведені бібліотечні уроки «Чарівне царство книжок» та «Книга – 

міст у звіт знань». 

З метою популяризації літератури,виховання поваги до книги бібліотека 

інформувала читачів про визначні дати, також до цих знаменних дат були 

оформлені книжкові виставки : 

- Є держава наша Україна  і є її невтрачений народ 

- Ми є.Були .І будем ми! Вітчизна наша з нами! 

- Україна – єдина країна. 

- Неопалима купина!Моя бібліотека! 

- Майбутнє починається зі школи 

- Українське козацтво 

- Цікавий світ казки 



- І горів,і яснів,і страждав, і трудився для свого народу…(до дня 

народження І.Франко) 

- «Нам пора для України жити..» (до 80-ти річчя Г.Тютюнника) 

- Слова…У вас мудрість вічна і любов жива. 

- Крок за кроком до здоров`я 

- Цілюща криниця душі – рідна мова 

- Юнаки – герої (Пам`яті героїв Крутів) 

- Слово Кобзаря 

- Книги,які заслуговують на увагу(до Всесвітнього дня книги) 

- Тих днів не змовкне слава! 

- Європа – наш спільний дім 

Цикл книжкових виставок природознавчого напрямку: 

- День птахів 

- Чарівний світ природи 

- Тварини – герої книг 

- Серце Землі – у наших долонях 

- Чорна трагедія на кольоровій землі 

- Сонечко,сонечко,зазерни у віконечко 

- Снід – загроза людству 

 Разом з педколективом бібліотека провела День бібліотекаря- оформлена  

книжкова виставка: «Неопалима купина!Моя бібліотека!»; День вчителя - 

оформлена книжкова: виставка «Вчитель – мудрий наставник»; Тиждень дитячої 

книги. З класними керівниками в кожному класі був створений пост бережливих 

та оформлений „Куточок читача”. В бібліотеці був створений актив,до нього 

увійшли діти 7 та10 –го класу. Вони брали участь в проведенні заходів, перевірці 

стану підручників, ремонті книг. 

Разом з учителем української мови та літератури Гузь А.О. були підготовлені 

та проведені заходи до ювелею Т.Г.Шевченка: бібліотечний урок « Чи знаємо ми 

Кобзаря», тематичний вечір «Незабутній Шевченко», конкурс шанувальників 

поезії Т.Г.Шевченка «Вінок Шевченкові сплітаємо із віршів»; біля книжкової 

виставки – творів учнів гімназії « В серці з Кобзарем» та викладки малюнків 

учнів до творів Т.Г.Шевченка були проведені читання віршів поета учнями 5 – 7 

класів. 

В 6- х класах проведений бінарний урок ,разом с учителем української мови 

Гузь А.О. –«Числівник – це цікаво» 

Підготовила та провела конкурс малюнків та конкурс на краще читання 

віршів  военної тематики,приурочених  річниці Перемоги над нацизмом у Європі 

та  річниці завершення Другої світової війни.  

З вчителями – предметниками проводилися бібліотечні уроки: 

- Правила користування бібліотекою, 

- Алгоритм і пошук інформації, 

- Роль довідкових видань у самоосвіті, 

- Словники. 

Протягом року бібліотека інформаційно забезпечувала всі аспекти 

навчально-виховного процесу освітнього закладу, сприяла вихованню 



гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського 

обов’язку,відкритої до інтелектуального, фізичного,  духовного,творчого 

розвитку. Прагнула виховати в учнів інформаційну культуру,допомогти в 

підвищенні фахової майстерності - педагогам, популяризувала педагогічну 

літературу,надавала інформацію про неї на батьківських зборах. Створені та 

поповнюються новими публікаціями рекомендаційні списки літератури: 

- Формування інформаційно – комунікаційної та комунікативної 

компетентності гімназистів через здоров`я збережувальні технології. 

- Готуємось до батьківських зборів 

- Школа життєвих звичок 

- Здорові діти – здорове суспільство 

- Шлях до успіху 

- Добро починається з тебе 

. 

У відповідності до вимог часу, враховуючи сучасний стан роботи бібліотеки, 

визначені такі пріоритетні задачі на 2018-2019 н.р.: 

- систематична робота зі збереження, розширення книжкового фонду, основу 

якого складає українська книга ; 

- підвищення бібліотечної культури школярів шляхом проведення системи 

бібліотечних уроків; 

- оновлення змісту,форм і методів індивідуальної та масової роботи з 

читачами; 

- забезпечення підручниками, задоволення потреб учителів у методичній, 

  а учнів – у художній літературі; 

- координація роботи бібліотеки зі школярами, вчителями в популяризації     

  книги. 

- забезпечення літературою вчителів з проблемного питання над яким працює 

гімназія  “ Формування  інформаційно – комунікаційної та комунікативної 

компетентностей гімназистів через інформаційні та здоров`язберігаючі 

технології» 

 

1.Книжковий фонд в т.ч. підручники – 12534; фонд художньої літератури - 

2394 

2.Кількість читачів : 5 – 9 кл  -  193 

                                   10 – 11 кл – 100 

                                   Вчителі  -   73 

3.Число відвідувань:2985 

4.Книговидача: 4331 

 

 



 

 

 

 

 

                                      Розділи плану 

 

 

1. Основні завдання гімназійної бібліотеки. 

2. Вивчення, формування і задоволення читацьких потреб на книгу та 

інформацію. 

3. Інформаційно-бібліографічна робота з обслуговування читачів. 

4. Проведення масових заходів. 

5. Обслуговування вчителів. 

6. Робота з батьками. 

7. Організація книжкових фондів та каталогів. 

8. Робота на допомогу творчим об’єднанням школярів. 

9. Підвищення кваліфікації.  

10. Господарча робота. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

           1.     Основні завдання гімназійної бібліотеки: 
 

 

- сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку 

навчально-виховного процесу; виховувати у школярів культуру, 

національну свідомість, шанобливе ставлення до книжки як головного 

джерела знань. 

- забезпечувати ріст професійної компетентності педагогічних кадрів; 

- сприяти різним формам та методам бібліотечної роботи самоосвіти 

учнів та педагогів. 

- формування особистості професіонала – патріота України; 

- збереження і продовження українських культурно-історичних традицій, 

виховання шанобливого ставлення до державних святинь; 

- виховання людини демократичного світогляду і культури, яка 

дотримується прав і свобод особистості; 

- формування в учнів цілісної наукової картини світу і сучасного 

світогляду, здібностей і навичок самостійного наукового пізнання; 

- розвиток у учнів творчих здібностей; 

- формування здорового способу життя; 

- формування трудової і моральної життєвої мотивації, активної 

громадської позиції; 

- екологічне, етичне та естетичне виховання; 

- бібліотечно-інформаційне обслуговування читачів у забезпеченні всіх 

напрямів навчально-виховного процесу; 

- формування в учнів умінь та навичок бібліотечного користувача, 

розкриття перед ними основних функцій бібліотеки; 

- координація дій шкільної бібліотеки зі школярами, педагогами, 

батьками щодо популяризації книжки, у задоволенні інформаційних потреб 

книго користувачів, формуванні філософії читання школярами літератури 

як фундаментальної навички їх бібліотечно-бібліографічної освіти. 

- виховання в учнів інформаційної культури – сталого прагнення до 

пошуку інформації; 

- сприяння вихованню гармонійної морально досконалої 

особистості,свідомої свого громадянського обов’язку,відкритої для 

інтелектуального і творчого розвитку; 

- систематична робота шкільного бібліотекаря зі збереження, зміцнення, 

та розширення книжкового фонду; формування ядра книжкового фонду, 

основу якого складала б українська книжка. 

- співпраця та взаємодія з освітянськими бібліотеками та бібліотеками 

міста. 



- зміцнення матеріальної бази шкільної бібліотеки, зміна дизайну. 

2. Вивчення, формування і задоволення читацьких потреб на 

книгу та інформацію. 

 
 

№ 

п/п 

Зміст Дата 

виконання 

Виконавець 

1 Під час запису читачів  та 

перереєстрації  до бібліотеки 

виявляти їхні інтереси до певних 

тем 

вересень бібліотекар 

2 Виділити групи читачів, які стоять 

на внутрігімназійному обліку 

вересень бібліотекар, 

психолог 

3 Скласти для них рекомендаційні 

списки літератури 

вересень бібліотекар 

4 Зробити індивідуальні аналізи 

читання для цієї групи читачів 

грудень - 

квітень 

бібліотекар 

5 Виділити групу обдарованих учнів 

 

вересень бібліотекар 

6 

 

Вивчення вітчизняного та 

зарубіжного досвіду щодо 

діагностики і виявлення загальної і 

спеціальної обдарованості дітей 

 

постійно 

вчителі 

предметники, 

бібліотекар 

7 Поповнювати картотеку 

періодичних видань розділу 

«Обдарована дитина» 

жовтень бібліотекар 

8 Скласти рекомендаційні списки 

літератури по темі, до якої 

проявляють інтерес учні цієї групи 

вересень бібліотекар 

9 Створити читацький актив 

бібліотеки 

 

вересень бібліотекар 

10 Провести масовий захід 

«Найкращий читач гімназії» 

квітень бібліотекар 

11 Проводити бесіди з учнями з основ 

бібліотечних знань 

вересень - 

квітень 

бібліотекар 

12 Інформувати учнів та педколектив 

про нові надходження до 

бібліотеки 

протягом 

року 

бібліотекар 

 

 

 

 

 



 

3. Інформаційно-бібліографічна робота з обслуговування 

читачів 
 

№ 

п/п 
Зміст 

Дата 

виконання 
Виконавець 

1 
Інформаційні виступи на педрадах 

 
за вимогою бібліотекар 

2 

Допомога в підборі документів для 

підготовки засідань 

педради,методичних об’єднань 

по графіку бібліотекар 

3 
Допомога в підборі документів при 

роботі над методичною темою 

по 

замовленню 
бібліотекар 

4 
Підбір документів на допомогу в 

проведенні предметних тижнів 

по 

замовленню 
бібліотекар 

5 

Здійснювати систематичне 

інформування педагогічного 

колективу про нові надходження 

до бібліотеки,які можна 

використати в практичній 

діяльності з реалізації Програми  

постійно бібліотекар 

6 

Підбір літератури і вивчення 

вітчизняного та зарубіжного 

досвіду щодо діагностики і 

виявлення загальної і спеціальної 

обдарованості дітей 

постійно 
бібліотекар 

вчителі -

предметники 

7 

Спільно з завучем по навчальній 

роботі складати замовлення на 

підручники та навчально – 

методичні документи 

по потребі 
бібліотекар, 

завуч 

8 

Спільно з адміністрацією гімназії 

визначити перелік необхідної для 

передплати періодичних видань 

жовтень 
бібліотекар, 
адміністрація 

9 

Виступи на батьківських зборах з 

інформацією про нові надходження 

у фонд бібліотеки 

по 

запрошенню 
бібліотекар 

10 
Підбір літератури в проведенні 

шкільних та класних заходів 

по 

замовленню 
бібліотекар 

11 

Допомога в підготовці та 

проведенні загально гімназійних та 

класних заходів 

при потребі бібліотекар 

12 

Організація книжкових виставок 

під час проведення загально 

гімназійних та класних заходів 

за запитом бібліотекар 



13 

Оформити тематичні книжкові 

виставки: 

- Ми є. Були. І будем ми! Вітчизна 

наша з нами! 

 

- Україною ви жили, за Україну 

полягли 

 

- Природа рідного краю 

 

- Крок за кроком до здоров’я 

 

- День соборності України 

 

- Книга – джерело знань 

 

- Чорна трагедія на кольоровій 

землі 

 

- Пам’ятаємо героїв,збережемо в 

серцях їхні імена 

 

- Запали свічку пам’яті 

 

- Там де живе рідна мова – живе 

український народ 

 

-  Цілюща криниця душі – рідна 

мова 

 

- Слово про Кобзаря 

 

за календарем 

 

 

24.06 

 

 

28.08 

 

квітень 

постійно 

діюча 

 

22.01. 

 

23.04 

 

14.12 

 

      травень 

 

 

листопад 

 

листопад 

 

лютий 

 

 

березень                                                   

бібліотекар 

14 

Оформити цикл тематичних 

виставок на тему: «Сучасна молодь 

за здоровий спосіб життя» 

вересень - 

квітень 
бібліотекар 

15 
Бібліографічний пошук літературі 

на затребувану тему 
за запитом бібліотекар 

16 

Допомога в підборі літератури при 

написанні рефератів, наукових 

робіт 

за запитом бібліотекар 

17 

Вести облік бібліографічних 

довідок з визначенням 

бібліографічних джерел 

протягом року бібліотекар 

18 
Підготовити індивідуальні 

рекомендаційні списки літератури 
протягом року бібліотекар 



для окремих груп читачів 

19 

Поповнювати картотеку 

періодичних видань літературою з 

виховних технологій 

протягом року бібліотекар 

20 

Продовжити наповнення 

тематичних картотек до ювілейних 

дат 

протягом року бібліотекар 

21 

Поповнювати розділ картотеки 

періодичних видань «Обдарована 

дитина» 

протягом року бібліотекар 

22 
Продовжити роботу по 

наповненню абеткового каталогу 

по 

надходженню 
бібліотекар 

23 
Продовжити роботу по розробці 

систематичного каталогу 

протягом 

року 
бібліотекар 

24 
Провести екскурсії до бібліотеки 

для учнів 5-х класів 
вересень бібліотекар 

25 

Провести цикл бесід для учнів 5-х 

класів: 

а) Правила користування 

бібліотекою 

 

б) Вибір книг в бібліотеці 

 

в) Як правильно читати та вести 

щоденник читача 

 

г) Довідники, словники, 

енциклопедії – твої помічники 

 

д) Твій підручник 

 

е) Як відремонтувати книгу 

 по 

домовленості з 

вихователями 

бібліотекар 

26 
В кожному класі поновити 

«Куточок читача» 
вересень 

вихователі, 

кл. 

керівники 

27 
В кожному класі вибрати актив 

бібліотеки 
вересень вихователі 

 
 

 

 

 

 

 



 

                                     4.Проведення масових заходів 
 

№ 

П / 

п 

 

Зміст 
Дата 

виконання 
Виконавець 

  1 

Книжкова виставка: «Україною ви 

жили, за Україну полягли»                                             

( До Дня Незалежності) 

серпень бібліотекар 

  2 
Книжкова виставка до Першого уроку  

(Згідно теми першого уроку)  
серпень бібліотекар 

3 Огляд літератури до Першого уроку                                    серпень бібліотекар 

4 
Допомога в підборі літератури до свята     

« Першого дзвоника» 
серпень 

бібліотекар,  

організатор 

5 

Вересневі зустрічі в бібліотеці: 

екскурсії для учнів 5-х класів « В 

мандри запрошує книга» 

вересень 
бібліотекар, 

вихователі 

6 
Оформляти книжкові виставки до 

ювілейних та пам’ятних дат 

протягом   

року 
бібліотекар 

7 
Книжкова виставка «Бібліотека – 

простір для душі» 
вересень бібліотекар 

8 
Книжкова виставка « Майбутнє 

починається зі школи» (До дня вчителя) 
жовтень бібліотекар 

9 

День інформації «Там де живе рідна 

мова – живе український народ» (до 

Дня української писемності) 

листопад бібліотекар 

10 

Викладка літератури до Дня пам’яті 

жертв голодомору «Запали свічку 

пам’яті» 

листопад бібліотекар 

11 
Тематичний вечір до 120-річчя 

В.М.Сосюри  
січень 

бібліотекар, 

вч.укр.мови 

12 Масовий захід до 80 –річчя В.С.Стуса січень 
бібліотекар, 

вч.укр.мови 

13 

Тематична виставка літератури з 

народознавства « Січень крокує – свята 

дарує» 

січень бібліотекар 

14 
Тематична викладка літератури до Дня 

соборності України 
січень бібліотекар 

15 
Урок рідної мови. Книжкова виставка        

« Цілюща криниця душі – рідна мова»» 
лютий бібліотекар 

16 

Цикл заходів, присвячений  дню 

народження Т.Г.Шевченка: 

 

 

    березень 

 

    

бібліотекар, 

вчителі 



а)  конкурс читців  «Літературними 

стежками  Т.Г.Шевченка» 

 

б) виставка дитячих малюнків 

 

в) книжкова виставка «Слава 

Шевченкова - слава України» 

 

г) допомогти в підборі, підготовці та 

проведенні тематичного вечора, 

присвяченого ювілею Т.Г.Шевченка 

 

березень 

 

 

 

    березень 

 

 

березень 

української 

мови 

 

 

 

бібліотекар 

вихователі 

 

бібліотекар 

вчителі укр. 

мови, 

бібліотекар 

17 
Викладка літератури «Чорна трагедія на 

кольоровій землі» 
квітень бібліотекар 

18 
Літературна вікторина для 5-х класів 

«Кращий читач гімназії» 
квітень бібліотекар 

19 
Книжкова виставка «Стежинка в 

дивосвіт» 
квітень бібліотекар 

20 
Тиждень дитячої книги 

(за окремим планом) 

21.03 – 

26.03 

бібліотекар 

 

 

21 
Бібліотечний урок «Поезія української 

діаспори» (до Всесвітнього дня поезії) 
березень 

бібліотекар 

вчителі 

укр.мови 

 

22 

Книжкова виставка «Книги,які 

заслуговують на увагу»(до Всесвітнього 

дня книги) 

квітень 

бібліотекар 

вчитель 

малювання 

 

23 
Тематична виставка «Тих днів не 

змовкне слава» 
травень бібліотекар 

24 
Залучати обдарованих дітей до участі у 

творчих конкурсах різного рівня 
постійно бібліотекар 

25 

Організація циклу тематичних виставок 

«Сучасна молодь за здоровий спосіб 

життя» 

вересень-

квітень 
бібліотекар 

26 
Викладка сценаріїв, віршів на допомогу 

в проведенні Дня матері 
травень бібліотекар 

27 
Європа - наш спільний дім (викладка 

літератури до Дня Європи) 
травень бібліотекар 

 

 

 

 



                              5. Обслуговування вчителів 

 

 

 

№ 

п/п 
Зміст 

Дата 

проведення 
Виконавець 

1 
Підбір літератури для проведення 

першого уроку. 
серпень бібліотекар 

2 
Забезпечити вчителів матеріалами 

для виступу на серпневих нарадах 
серпень бібліотекар 

3 
Інформувати вчителів про 

забезпеченість учнів підручниками 
серпень бібліотекар 

4 

Інформувати вчителів про 

надходження нової методичної 

літератури 

протягом     

року 
бібліотекар 

5 
Допомагати в підготовці та 

проведенні масових заходів 
по потребі бібліотекар 

6 

Поновити тематичну виставки на 

допомогу вивченню шкільних 

предметів 

грудень бібліотекар 

7 
Допомагати в підготовці та 

проведенні предметних тижнів 

за 

домовленістю 
бібліотекар 

8 

Підготувати та провести огляд 

літератури для вихователів та 

класних керівників (теми для 

виховних годин) 

протягом 

року 
бібліотекар 

9 
Проводити огляди  педагогічної 

преси 
щоквартально бібліотекар 

  10 
Допомагати в підборі літератури до 

педрад 

по 

замовленню 
бібліотекар 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 6. Робота з батьками 
 

 

№ 

п/п 
Зміст 

Дата 

проведення 
Виконавець 

1 
Виступати на батьківських зборах 

 
при потребі бібліотекар 

2 
Інформувати про забезпеченість 

підручниками 
при потребі бібліотекар 

3 
Оформляти книжкові виставки 

 
при потребі бібліотекар 

4 
Інформувати про нову літературу, 

придбану гімназією 
при потребі бібліотекар 

5 
Проводити екскурсію для батьків під 

час «Дня відкритих дверей» 
травень бібліотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                7.Організація книжкових фондів та каталогів 

 
№ 

п/п 
Зміст 

Дата 

проведення 
Виконавець 

1 Обробка, облік, розстановка нових надходжень 
по мірі 

поступлення 
бібліотекар 

2 
Вилучити і списати застарілу літературу, згідно 

нормативних документів 
жовтень бібліотекар 

3 
Вилучити картки на списані підручники 

 
жовтень бібліотекар 

4 
Зробити звірку облікових документів сумарної книги 

на художню літературу та підручники в бухгалтерії 

грудень, 

травень 
бібліотекар 

5 
Редагувати алфавітний, систематичний каталоги та 

картотеку ЖГС 

протягом 

року 
бібліотекар 

6 Вивчити якісний склад книжкового фонду протягом року бібліотекар 

7 

Передплатити періодичні видання (за наявності 

коштів) 

 

жовтень бібліотекар 

8 Постійний перегляд періодичних видань 
протягом 

року 
бібліотекар 

9 Ведення тематичної картотеки ЖГС 
протягом 

року 
бібліотекар 

10 
Поповнювати в картотеці періодичних видань розділ: 

«Обдарована дитина» 
протягом року бібліотекар 

11 
Поповнювати картотеку літературою виховних 

технологій за розділам 
протягом року бібліотекар 

12 
Оголосити про продовження доброчинної акції «Твоя 

сім’я – твоїй шкільній бібліотеці» 
вересень бібліотекар 

13 
Інформувати вчителів про стан забезпечення 

підручниками 
серпень бібліотекар 

14 Вивести кількісний склад книжкового фонду вересень бібліотекар 

15 Виступ на педраді «Про підсумки здачі підручників» вересень бібліотекар 

16 
Комплектування фонду підручників. Зв’язок з 

методкабінетом, школами міста 
протягом року бібліотекар 

17 Вести електронний каталог підручників протягом року бібліотекар 

18 Видати підручники на класи 
травень, 

серпень 
бібліотекар 

19 
Провести бесіди в класах про бережливе ставлення до 

навчальної книги 

жовтень, 

лютий , 

березень 

бібліотекар 

20 
Вести картотеку облікових карток фонду шкільних 

підручників згідно інструкції 
постійно бібліотекар 

21 Організувати збір підручників в кінці року травень бібліотекар 

22 Написати наказ:  «Про повернення підручників до квітень бібліотекар 



бібліотеки» 

23 Провести огляд підручників по класах 
грудень, 

квітень 
бібліотекар 

24 
Висвітлити результати огляду підручників через 

«Куточок читача» 

грудень, 

квітень 

бібліотекар, 
актив 

бібліотеки 

 

 

8. Робота на допомогу творчим об’єднанням школярів 
 

 

 

№ 

п/п 
Зміст 

Дата 

проведення 
Виконавець 

1 

Визначити заходи бібліотеки, 

спрямовані на допомогу гуртків, які 

працюють в гімназії 

жовтень 
бібліотекар 

кер.гуртка 

2 

Роботу бібліотечного активу 

спрямувати на оволодіння навичками 

технічної обробки книг, розміщення 

літератури, вміння користуватись 

довідково-бібліографічним апаратом 

протягом 

року 
бібліотекар 

3 
Підготувати учнів для проведення 

екскурсій в бібліотеці 
квітень бібліотекар 

4 

Залучити актив бібліотеки до рейдів 

перевірок стану збереження 

підручників 

грудень 

квітень 
бібліотекар 

5 
Залучити актив бібліотеки до 

проведення масових заходів 

протягом 

року 
бібліотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    9. Підвищення кваліфікації 
 

 

№ 

п/п 
Зміст 

Дата 

проведення 
Виконавець 

1 Проходження курсів 
згідно 

графіку 
бібліотекар 



2 
Відвідувати педагогічні ради, 

методоб’єднання 

по 

графіку 
бібліотекар 

3 

Вивчати та впроваджувати в роботу 

бібліотеки передові досвіди в роботі з 

читачами 

протягом    

року 
бібліотекар 

 

 

 

 

 

 

 

10. Господарча робота 
 

 

 

№ 

п/п 
Зміст кількість 

Дата 

проведення 
Виконавець 

1 
Придбати для передпокою 

м’яку частину 
1 

Протягом 

року 

Директор, 

завгосп 

2 
Поставити в бібліотеці 

енергозберігаючі вікна 
1 

Протягом 

року 

директор, 

завгосп 

3 Поміняти жалюзі 4 
Протягом         

року 

директор, 

завгосп 

4 
Придбати для бібліотеки 

офісне крісло 
1 

Протягом 

року 

директор, 

завгосп 

5 
Поміняти освітлення в 

бібліотеці 
 

Протягом 

року 

директор, 

завгосп 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


