
                 РОЗДІЛ VII     РОБОТА БІБЛІОТЕКИ 

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 освітнього процесу; 

- Сприяння освітньому 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 освытнього 

процесу в гімназії, вихованню культури читання і бібліотечно-бібліографічної 

грамотності. 

Гімназія  була укомплектована 15 класами, де навчалися  338 учнів та працюють 

53 педагогічні працівники. 

Аналіз роботи бібліотеки дозволяє зробити висновок, що робота по залученню 

учнів до читання проводиться: залучено 344 читачі. Видача художньої та галузевої 

літератури складає 2381 екземпляр, видача підручників на класи – 4994 екземпляри. 

Була проведена робота по пропаганді бібліотеки. З цією метою проведені екскурсії до 

бібліотеки учнів  5-х класів, бесіди про бібліотеку, про правила користування, про 

бережливе ставлення до книги.   Цікаву екскурсію в цьому році провели учні 10-А 

класу, які змістовно розповіли про бібліотеку, її фонд, зокрема зосередили увагу на 

краєзнавчій літературі, довідниках та словниках. У бібліотеці проводилась 

індивідуальна та групова робота.  



З метою популяризації літератури, виховання поваги до книги бібліотека 

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

книжкові виставки : 

- Україною ви жили, за Україну полягли! 

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

- Україна – єдина країна. 

- Неопалима купина!Моя бібліотека! 

- Українське козацтво. 

- Цікавий світ казки. 

- Книги, з якими цікаво. 

- У вогні палала рідна Україна. 

- 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. 

 Разом з педколективом бібліотека провела День бібліотекаря - оформлена  

книжкова виставка: «Бібліотека – простір для душі!»; День вчителя - оформлена 

книжкова: виставка «Майбутнє починається зі школи». Тиждень дитячої книги в цьому 

році  проводився, у звязку з карантинними заходами, в режимі «онлайн»: віртуальна 

книжкова виставка « Книга – Джерело знань», онлайн-вікторина для  

5-х класів «Кращий читач гімназії». З класними керівниками в кожному класі був 

створений пост бережливих та оформлений «Куточок читача». В бібліотеці був 

створений актив, до нього увійшли діти 8 та 10- го класів. Вони брали участь в 

проведенні заходів, перевірці стану підручників, ремонті книг. 

З вчителями – предметниками проводилися бібліотечні уроки: 

- Правила користування бібліотекою. 

- Алгоритм і пошук інформації. 

- Роль довідкових видань у самоосвіті. 

- Словники. 

До Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, який проходив під гаслом 

«Шкільна бібліотека та екологічна просвіта учнів», був розроблений та проведений 

цикл заходів: 

- Книжкова виставка «До рідної природи з розумом і серцем». 



- Демонстрація слайдів постійно діючих та змінних книжкових виставок. 

«Серце Землі у наших долонях». 

- Фотовернісаж «Бринить природи мова кольорова». 

- «Вараш – через призму екології» (Підготовка відеороликів). 

- «Яблунева вікторина». 

- «Природа в поезії» (Конкурс віршів). 

- «Природа очима дітей» (Виставка малюнків). 

- «Екологічний дизайн» (день бібліотворчості). 

      Учні взяли активну участь в заходах, найактивніші були відзначені грамотами та 

призами. 

Протягом року бібліотека інформаційно забезпечувала всі аспекти освітнього 

процесу  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. Створені та поповнюються новими публікаціями 

рекомендаційні списки літератури: 

- Формування інформаційно – комунікаційної та комунікативної 

компетентності гімназистів через здоров`язбережувальні технології. 

- Готуємось до батьківських зборів. 

- Школа життєвих звичок. 

- Здорові діти – здорове суспільство. 

- Шлях до успіху. 

- Добро починається з тебе. 

Протягом року гімназійна бібліотека поповнилася художньою літературою на 

суму 3717грн. за рахунок державних коштів та підручниками: 230 екземпляри на суму 

- 9769 грн. 

У відповідності до вимог часу, відповідно до нового «Закону про освіту», 

враховуючи сучасний стан роботи бібліотеки, визначені такі пріоритетні завдання на 

2021-2022 н.р.: 

- систематична робота зі збереження, розширення книжкового фонду, основу 

якого складає українська книга, проведення доброчинної акції „Твоя сім’я – твоїй 

шкільній бібліотеці”; 

- 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: «УДОСКОНАЛЕННЯ  інформаційно-комунікативної культури вчителя та 

учня в умовах впровадження компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму 

в освітній процес. ФОРМУВАННЯ патріотичних та громадянських якостей, морально-

етичних принципів особистості в умовах НУШ»:  

1.Книжковий фонд  підручників – 8495екземпляри; фонд художньої літератури – 

2214 екземплярів. 

2.Кількість читачів : 5 – 9 кл  -                 195 

                                   10 – 11 кл –               90 

                                   Вчителі та інші   -    59 

3.Книгозабезпеченість: 34,94 

4. Кількість відвідувань  - 8,05 

5.Середня читаність  - 30,5 

6.Книговидача – 9140 

7. Рух фонду – 0,5 

                               Розділи плану 

 

І. Основні завдання гімназійної бібліотеки 

ІI. Обслуговування читачів  

ІІI. Організація книжкових фондів  і каталогів 

1. Комплектування, обробка, вивчення та розкриття фонду 

2. Робота з фондом підручників  

ІV . Пропаганда літератури шляхом проведення масових заходів   

V. Інформаційна бібліографічна робота  

VI. Обслуговування вчителів 

VII. Робота з батьками 

VIII. Робота на допомогу творчим об’єднанням школярів 

IX. Заходи з обладнання гімназійної бібліотеки 

X. Підвищення кваліфікації 

 

                      Основні завдання гімназійної бібліотеки: 

 

- сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку освітнього 

процесу; виховувати у школярів культуру, національну свідомість, шанобливе 

ставлення до книжки як головного джерела знань; 

- забезпечувати ріст професійної компетентності педагогічних кадрів;  



- сприяти різними формами та методами бібліотечної роботи самоосвіті учнів 

і 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 освітнього 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 книгокористувачів, 

формуванні філософії читання школярами літератури як фундаментального навика їх 

бібліотечної 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; розширення книжкового фонду засобами проведення 

доброчинних акцій “ Твоя сім’я твоїй шкільній бібліотеці”; 

- співпраця та взаємодія з освітянськими бібліотеками та бібліотеками міста; 

- зміцнення матеріальної бази шкільної бібліотеки, зміна дизайну . 

 

                                 Робота з активом бібліотеки 

 

1. Обрати актив бібліотеки. 

2. У кожному класі обрати актив, який буде відповідати за збереження 

підручників у класі. 



3. В кожному класі оформити „ Куточок читача”. 

4. Раз на місяць актив перевіряє підручники в класі, оцінки записує в зошиті по 

збереженню підручників. 

5. Залучити актив до роботи: 

- ремонт книг; 

- робота з боржниками; 

- виявлення боржників, інформація класних керівників; 

- чергування в бібліотеці; 

- допомога з видачею підручників; 

- обробка нової літератури, що надійшла до бібліотеки; 

- залучення учнів до читання, до проведення масових заходів. 

 

Робота з батьками  

 

Гімназійна бібліотека допомагає батькам у вихованні в учнів любові до книги, до 

культури читання. 

1. Виступати на батьківських зборах з аналізом читання учнів по класах. 

2. Підготувати на батьківські збори інформацію про наявність підручників в 

бібліотеці. 

3. Інформувати батьків про нові надходження. 

 

Індивідуальна робота 

 

1.  Постійно інформувати про нові надходження. 

2.  Контролювати читання учнів, які потребують особливої уваги. 

3.  Провести захист читацького формуляра. 

4.  „Книжкова лікарня” – продовжити роботу. 

5.  Проводити бесіди при записі до бібліотеки. 

6.  Проводити бесіди з правил поводження з книгою, правил     користування 

бібліотекою. 

 

Підвищення кваліфікації 

 

1.Знайомство з новими надходженнями, періодикою. 

2.Передплата фахового журналу „Шкільна бібліотека”. 

3.Участь у засіданнях методичних об’єднань. 

4.Участь в нарадах при директорові. 

5.Участь в педрадах гімназії. 



6. Обмін досвідом з бібліотекарями міста. 

7. Участь в міських семінарах. 

Робота з підручниками 

 

1. Вивчення стану забезпеченості підручниками. 

2. Прийом  взамін загублених підручників лише тих, які потрібні бібліотеці. 

3. Контроль за 100% поверненням підручників до фонду бібліотеки. 

4. Перевірка стану збереження підручників. 

 

Комплектування та організація книжкового фонду бібліотеки 

 

1. Оформлення  передплати періодичних видань. 

2. Ведення індивідуального. сумарного обліку бібліотечного фонду. 

3. Вчасне оформлення документації на нові надходження та регулярне 

порівняння її з бухгалтерією. 

4. Ведення чіткого обліку виданих підручників на класи. 

5. Вилучення з книжкового фонду застарілої за змістом, поношеної 

літератури. Оформлення акту на списання літератури. 

 

Робота з класними керівниками 

 

1. Інформування про надходження нових фахових журналів, підручників. 

2. Видача та прийом підручників згідно графіка. 

3. Аналіз читання книг учнями.  

4. Розроблення та проведення спільних масових заходів. 

5. Виступ на класних батьківських зборах. 

 

 


