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                                  Структура плану: 

 

1.Аналіз  роботи бібліотеки  за 2016-2017  навч. рік. 

2.Основні напрями роботи бібліотеки у 2017 -2018  навч. році. 

3.Організація інформаційної - маркетингової діяльності. 

4. Моніторинг розвитку  інформаційних потреб та самоосвітній діяльності 

учнів. 

5.Формування та збереження бібліотечного фонду літератури  згідно з 

освітянськими задачами школи.  

6.Заходи щодо збереження  бібліотечного фонду підручників та  виховання 

дбайливого відношення до книги.  

7.Виховання інформаційної культури школярів, інформаційно-бібліографічна 

робота 

8.Організація довідково-бібліографічного апарата, пропаганда 

бібліографічних знань. 

9.Популяризація  літератури на допомогу навчально-виховному процесу . 

10. Робота з активом (гурток «Друзі книги»). 

11.Робота з батьками. 

12. Підвищення професійної компетентності. 
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Розділ. 1. Аналіз роботи бібліотеки за 2016- 2017 навчальний рік. 

        Освітній процес у  школі зорієнтований на озброєння школярів 

методами пізнання, у зв’язку з цим, діяльність шкільної бібліотеки минулого 

навчального року була спрямована на формування системи бібліотечно-

бібліографічних знань, формування мовної культури школярів, 

громадянської грамотності, забезпечення художньою, довідковою, науково-

педагогічною літературою, пошук нових форм роботи, здатних посилити 

роль книги у навчально-виховному процесі. 

        Питання організації самоосвітньої діяльності школярів, долучення до 

розв’язання прямих функцій навчання, виховання любові до книги, 

удосконалення культури читання, прищеплення навиків самостійної роботи з 

книгою, реальної допомоги кожному в задоволенні особистих читацьких 

інтересів знаходились у центрі уваги роботи шкільної бібліотеки. 

      Протягом 2016-2017 навчального  року  в бібліотеці  проводилися 

виховні, просвітницькі та інформаційні години, літературні  вікторини, 

казкові вікторини,    літературні  презентації та обговорювання нових книг,   

голосне читання та обговорення книг, диспути, бесіди,  бібліографічні  

огляди, оформлення книжкових виставок та тематичних поличок. 

   На сучасному етапі  велика  увага   приділяється  відновленню звичаїв 

та традиції українського народу . Щоб виховувати  в учнів бережливе 

ставлення до надбань українського народу, проводяться  бібліотечні уроки. 

Щорічно бібліотека  відзначає: 

- день вшанування пам’яті тих безвинних людей, які загинули голодною 

смертю в далекому 1933 року; 

- трагічну дату Чорнобильської трагедії; 

- день визволення с. Бабайківка від німецько-фашистських загарбників 

- день Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945рр.; 

-   Шевченківські дні 

-        Афганістан болить в моїй душі  

-         День писемності 

-        День рідної мови   
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   На  протязі  2016-2017 навчального року були оформлені такі книжкові 

виставки: «Моя країна рідна Україна!», «Зі спортом по життю», «Бібліотека 

день за днем», «Природа навколо нас», «Козацькими шляхами», «Підручник 

у руках учня», виставка- порада для підлітків «Про права дітей», «Скорботна 

свічка пам’яті святої», «Твої права та обов’язки»,  «Свято добра і любові», 

«Нам свято весела зима принесла», «Письменники - односельчани»,  «Моя 

Україна – єдина і вільна»,  «Творчий вчитель і сучасний урок»,  «У світі 

дитячих журналів»,  «Кобзар-у нашій оселі»,  «Казкова країна мудрої книги», 

«Подорож до країни здоров’я» , «Пам'ять серця»,  «Є така держава Україна» 

    Тематичні полиці: «Пам'ятаємо героїв» ,  «Сторінки історії України», 

«А я патріот України, українець!», «Мова барвиста»,  «Дзвони  Чорнобиля». 

Тематичні папки:  

«Голодомор»,  «Українські народні звичаї»,  «Закон, право, мораль»,  

«Про шкідливі звички», «Шануємо тебе, рідна мово»,  «Спорт –всім»,  

«Шануймо хліб»,  «Літературна  Бабайківка»,  «23 вересня День визволення 

с. Бабайківка», «9 травня - День  Перемоги»,  «26 квітня Лихо Чорнобиля»,                                                                

«9 березня - День  народження Т.Г.Шевченка», «Поради батькам»,                  

«Поради читачам», «Письменники»,  «Рекомендаційні списки», «Зимові 

свята». 

Цикл заходів: 

  До Всеукраїнського дня бібліотек :Місячник шкільної бібліотеки,  До 

дня козацтваперегляд відео « Золотий гімн давнини» ;літературна гра 

присвячена ювілейній даті з дня народження І. Карпенка-Карого, Виховна 

година до Дня захисника Вітчизни «Золоте стремено – зоряний час 

козацтва», Благодійна акція» Сонячні листи», конкурс патріотичних віршів 

«З Україною в серці», до Всесвітнього дня дитини: бібліотечна година 

спілкування «В ім’я людини»; до дня пам’яті жертв Голодомору бібліотечний 

урок  «Допоки пам'ять в серці не згасає»;  до  Міжнародного  дня прав 

людини:  правовий урок «Права і обов’язки дитини»; до дня Соборності 

України бібліотечний урок «22 січня – День Соборності України»,    до 

Всесвітнього дня здоров’я бесіда – роздум «До Країни здоров’я»;  до дня 

вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЗС , 

бліц – турнір «В гостях у казки».     
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Головні  показники  роботи бібліотеки у 2016-2017 навчальному році:   

Зміст роботи 
Художній та 

галузевий 
Підручники Разом 

Загальний фонд 14573 6531 14573 

Кількість читачів 233 183  

Кількість 

відвідувань 

1163   

Кількість 

книговидачі 

1178   

Забезпечення підручників  у   2017-2018 навчальному році. 

№ Клас Кількість  учнів 

Забезпечення 

підручниками 

% 

1 1 17 100 

2 2 23 100 

3 3 20 100 

4 4 13 90 

5 5 20 100 

6 6 18 100 

7 7 17 80 

8 8 10 100 

9 9 20 100 

10 10 11 100 

11 11 5 100 

2.  Основні напрями роботи бібліотеки у 2017-2018  навчальному році. 

У 2017-2018  навчальному році  основними завданнями шкільної бібліотеки , 

яка  виконує  функції  інформаційного , освітнього та соціокультурного 

центру в школі  є: 
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 Інформаційне забезпечення всіх аспектів навчально-

виховного процесу школи у засвоєнні програмних та 

факультативних знань, самоосвіті школярів; 

 Виховання інформаційної культури учнів ,постійного їх 

прагнення до пошуку інформації, свідомого, осмисленого добору 

інформаційних джерел, формування навичок систематизації та 

особисто оцінки інформації; 

 Всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності 

педагогів, озброєння їх  знаннями сутності сучасних освітніх та 

виховних технологій; 

 Створення комфортного бібліотечного середовища; 

 Використання інноваційних технологій та методів,    

                                    методу проектів  у бібліотечної діяльності. 

  Популяризувати книгу і читання у пріоритетних 

напрямках – патріотичному, правовому, підвищувати престиж 

освіченості, культурності, духовності. 

 Вести роботу з популяризації бібліотечно – 

бібліографічних знань та інформаційної культури серед учнів 1 – 

11 класів, згідно з «Графіком проведення бібліографічних 

занять». 

При складанні плану враховані такі документи: 

 Закон України «Про освіту»; 

 Закон України  «Про бібліотеку та бібліотечну справу»; 

 Положення про бібліотеку середнього загально освітнього закладу 

 Конституція України; 

 Закон «Про  мови України». 

  

3.Організація інформаційно-маркетингової діяльності. 

№ 
Назва заходів та 

технологій 

Для 

кого 
Дата Відповідальні 

Примітка 

1. Оформлення наочної  

інформативної   бази 

бібліотеки. 

 1-11 вересень Галій Л.М.  
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2.  Затвердження графіка 

роботи бібліотеки та  

ознайомлення з ним 

користувачів бібліотеки. 

2-11 вересень Галій Л.М.  

3. Складення системи 

обслуговування учнів: 

2-11 вересень Галій Л.М.  

-індувідуальне  

консультування читачів 

при виборі книги: 

2-11 протягом 

року 

Галій Л.М.  

•        рекомендаційні 

бесіди; 

2-11 протягом 

року 

Галій Л.М.  

•        бесіди про 

прочитане; 

2-11 протягом 

року 

Галій Л.М.  

•        індивідуальні 

консультації біля 

книжкових виставок; 

2-11 протягом 

року 

Галій Л.М.  

•        абоненти 

індивідуальної інформації; 

2-11 протягом 

року 

Галій Л.М.  

- групове  обслуговування 

читачів з уже 

сформованим інтересом 

при виборі книг; 

2-11 протягом 

року 

Галій Л.М.  

•        рекомендаційні 

списки, літератури; 

2-11 протягом 

року 

Галій Л.М.  

•        бібліографічні огляди 

літератури; 

2-11 протягом 

року 

Галій Л.М.  

•        тематичні бесіди з 

визначеної теми 

2-11 протягом 

року 

Галій Л.М.  

4. Вивчення та задоволення  

інформаційних потреб 

читачів. 

2-11 протягом 

року 

Галій Л.М.  

5. 

 

Регулярно проводити 

бесіди з читачами про 

правила користування та 

правила читання в 

шкільній бібліотеці. 

2-11 протягом 

року 

Галій Л.М.  

6. 

 

За гнучким графіком 

проводити масові заходи 

та бібліотечні уроки, ББЗ  

з використанням 

інноваційних технологій . 

2-11 протягом 

року 

Галій Л.М.  
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4.Моніторинг  розвитку  інформаційних потреб та самоосвітньої  

діяльності учнів . 

№ Назва заходів та технологій Для кого Дата Відповідальні 
 

1. Скласти систему вивчення  

інформаційних потреб читачів:- 

проводити анкетування учнів при 

запису до бібліотеки, при 

проведенні бібліотечних уроків та 

інших заходів.  

2-11 Протягом 

року 

Галій Л.М.  

2. Створення  позитивного іміджу  

кращих читачів школи, 

визначення та нагородження. 

педагоги Протягом 

року 

Галій Л.М.  

3. Провести аналіз читання окремих 

груп читачів, які вимагають 

додаткового супроводу: 

Схильні до правопорушень 

 Недостатньо читаючі  діти. 

2-11  

Протягом 

року 

Галій Л.М.  

5. Формування та збереження книжкового фонду літератури  та 

підручників згідно з освітянськими  завданням. 

№ 
Назва заходів та 

технологій 
Для кого Дата Відповідальні 

Примітка 

1. 

 

 

Постійно проводити  

перевірку та 

оформлення, згідно з 

нормативними 

документами,    

надходження  

підручників та худ. 

літератури до 

бібліотеки 

1-11 Протягом 

року 

Галій Л.М.  

2. 

 

Вилучення з фондів 

застарілих 

видань; загублених 

читачами; 

з інших причин. 

(згідно наказу) 

 

 

Протягом 

року  

Галій Л.М.  

7. Проводити рейди –

перевірки підручників та 

інформувати про новинки. 

1-11 протягом 

року 

Галій Л.М.  
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3. Комплектування 

фонду згідно нових 

шкільних програм і 

вимог до шкіл на 

сучасному етапі - 

зв’язок з метод. 

кабінетом; зв’язок з 

бібліотеками. 

1-11 Протягом 

року  

Галій Л.М.  

4. Передплата 

періодичних видань 

для навчально – 

виховного процесу 

школи. 

Педагогічна,  

Поч.класи 

Жовтень-

листопад  

Галій Л.М.  

5. Постійний перегляд 

періодичних видань, 

робота по наповненню 

систематичної 

картотеки статей. 

 Протягом 

року 

Завуч  

6. Вести роботу по 

збереженню наявного 

книжкового фонду. 

 Протягом 

року 

бібліотекар  

7. Поповнювати  

алфавітний каталог.та 

картотеку підручників 

 Протягом 

року 

бібліотекар  

 

6.Заходи щодо збереження бібліотечного фонду   підручників та 

дбайливого відношення  до книги. 

№ 
Назва заходів та 

технологій 

Для 

кого 
Дата Відповідальні 

Примітка 

1.  Оформити пакет 

документів на видачу 

підручників в 

тимчасове 

користування в школі. 

1-11 01.09-

05.09 

Галій Л.М.  

 2. Спланувати роботу по 

вихованню дбайливого 

ставлення  до 

навчальної книги : 

проводити  перевірки 

стану підручників у 

класах, виховні години, 

бесіди . 

1-11 постійно Галій 

Л.М.,кл.керівники 

 

3. Провести акцію 

«Подаруй книгу  у  

2-11 вересень-

жовтень  

Галій Л.М.  
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бібліотеку! 

4. Ведення всіх операцій 

по обліку 

бібліотечного фонду 

підручників (згідно 

Інструкції). 

1-11 протягом 

року 

Кл. керівники 

 

 

5. Зробити замовлення 

підручників на 

поточний навчальний 

рік 

1-11 пр..року Галій Л.М.  

6. Постійно 

контролювати потреби 

в навчальній 

літературі. 

1-11 пр..року Галій Л.М.  

 

7.Виховання   інформаційної культури школярів, інформаційно-

бібліографічна робота. 

№ Назва заходів та технологій. Для кого Дата  

1. Розкриття інформаційних ресурсів 

книжкового фонду через   

традиційні форми пропаганди 

літератури: виставки нових 

надходжень ,періодичних видань, 

персональних, до знаменних  і 

пам’ятних дат. 

2-11 Протягом 

року 

 

2. Створення системи 

інформаційного обслуговування 

учнів та педагогів:  

2-11 Протягом 

року 

 

 - проведення циклу 

інформаційних заходів  

«Вересневі зустрічі» 

 вересень  

- вивчення інформаційних запитів 

читачів анкетування при запису до 

бібліотеки. 

2-11 Протягом 

року 

 

- використання індивідуальних 

форм  інформування:  листи, 

пам’ятки, закладки. 

2-11 Протягом 

року 
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- оформлення наочних форм 

інформування інформаційні листи,  

стенди 

2-11 постійно  

3. 

 

 

Проведення групових форм 

інформаційної роботи: для 

педагогів – на робочих нарадах, 

інших формах  (оголошення) 

педагоги постійно  

- для учнів  на бібліотечних 

заняттях,  інформаційних 

зустрічах(темат. Побудовах)           

2-11 постійно  

4. Використання інтерактивних 

форм  у роботі з читачами 

/інтелектуальний поєдинок, 

вікторини, брейн- ринг та ін. 

5-9 

вчителя 

на 

протязі 

року  

 

5. Складання інформаційних  

списків літератури  до визначних 

дат, персоналій, педагогічних 

нарад, виховних годин. 

 постійно  

6. Провести  День інформації  «У 

шкільній бібліотеці» . 

2-11 вересень  

7. Тісно співпрацювати з сільською 

бібліотекою .  

2-11 Протягом 

року 

 

 

8. Організація довідково - бібліографічного апарата, популяризація  

бібліографічних знань. 

№ 
Назва заходів та 

технологій. 

Для 

кого 
Дата Відповідальні 

 

1. Поновити систему 

діючих картотек на 

допомогу удосконалення  

інформаційної 

компетентності  

вчителів. 

Вчителя Постійно  Галій Л.М.  
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2. Розпочати  роботу  по  

створенню    каталогу 

педагогічної літератури,  

тематичних картотек для 

учнів та вчителів . 

2-11 кл протягом 

року 

Галій 

Л.М.,завуч 

 

3. Спланувати проведення 

занять по пропаганді 

бібліотечних знань з 

використанням 

інноваційних технологій 

групові форми  роботи, 

інтерактивні технології, 

проектна методика. 

2-11 вересень Галій Л.М.  

4. Провести  інформаційні 

години  «Ти - читач» 

2-11 1 раз на 

четверть 

Галій Л.М.  

5. Поповнювати  тематичні 

папки . 

2-11 Протягом 

року 

Галій Л.М.  

 

9. Популяризація літератури на допомогу  навчально-виховному процесу 

№ 
Назва заходів та 

технологій 

Для 

кого 
Дата Відповідальні 

 

1. Перерегестрація читачів 2-11 Вересень 

-жовтень 

Галій Л.М.  

2. Проведення ознайомчих 

бесід з читачами при 

запису до бібліотеки. 

2-11 Протягом 

року 

Галій Л.М.  

3. Спланувати роботу по 

популяризації літератури  

згідно з  календарем 

знаменних та пам’ятних 

дат щомісячно. 

2-11 вересень Галій Л.М.  

4. Відповідно до структури  

плану визначити  

тематичні цикли 

пропаганди літератури. 

2-11 на 

протязі 

року 

Галій Л.М.  

                            

10. Робота з активом (гурток «Друзі книги») 
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№ 
Назва заходів та 

технологій 
Для кого Дата Відповідальні 

 

1 Поновити актив з 

числа кращих 

читачів 

3-11 Жовтень Галій Л.М.  

2. Скласти план 

роботи з активом. 

актив Жовтень Галій Л.М.  

3. Проводити 

засідання активу 

актив Щомісяця  Галій Л.М.  

4 Вести облік 

проведеної роботи 

актив На протязі 

року  

Галій Л.М.  

5 Проводити 

операцію «В 

книжковій лікарні», 

«Книжка 

захворіла». 

2-11 На протязі 

року  

Галій Л.М.  

6. На базі активу 

проводити заняття 

гуртка «Друзі 

книги» (згідно 

плану). 

2-9 На протязі 

року  

Галій Л.М.  

                             

11. Робота з батьками 

№ 
Назва заходів та 

технологій 
Для кого Дата Відповідальні 

 

1 Бібліотечне 

інформування 

батьків щодо 

виховання дітей та 

роботи  бібліотеки. 

батьків  на протязі 

року 

Галій Л.М.  

2. Залучення батьків 

до благодійної акції 

бібліотеки «Подаруй  

бібліотеці книгу» 

батьків на протязі 

вересня  

Галій Л.М.  

3. Виступи на 

батьківських зборів  

із питаннями  

вивчення  читацьких 

інтересів , 

збереження 

книжкового фонду  

бібліотеки та ін. 

батьків на протязі 

року 

Галій Л.М.  

4 Бібліотечні 

виставки, поради  

батьків  на протязі 

року 

Галій Л.М.  
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для батьків. 

5. Консультації для 

батьків  із питання 

читанням молодших 

школярів. 

батьків  на протязі 

року 

Галій Л.М.  

                                     

12. Підвищення професійної компетентності 

№ Назва заходів та технологій Дата Відповідальні  

1 Брати участь у інформаційно – 

методичних семінарах. 

На протязі 

року  

Галій Л.М.  

2. Відвідувати  методичні 

об’єднання шкільних 

бібліотекарів. 

На протязі 

року  

Галій Л.М.  

4. Оформити підписку на фаховий 

журнал  

«Шкільна бібліотека плюс», на 

2018 рік 

Жовтень -

Листопад  

Галій Л.М.  

                         Вересень   «Навчання – джерело знань».  

№ Назва заходів та 

технології 

Для кого Дата Відповідальні  

1. Забезпечити 

підручниками учнів  

1 – 11 класів і 

вчителів – 

предметників. 

1-11, вчителі 01.09-

10.09 

Галій Л.М.  

2. Здійснити 

перереєстрацію 

читачів 

2-11, 

педпрацівники 

 

протягом 

місяця 

Галій Л.М.  

3. Книжкова виставка 

«В Україні наша 

доля й воля» 

2-11 01.09 Галій Л.М.  

4. Виставка книг  

«Скарбниця 

здоров`я» (до дня 

фізичної культури і 

спорту). 

2-11 06.09-

10.09 

Галій Л.М.  

5.  «Добро і зло в нашій 

душі». ( До  

міжнародного дня 

миру) книжкова 

виставка 

4-11 13.09 Галій Л.М.  
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6. До Всеукраїнського 

дня бібліотек: 

Книжкова виставка-

презентація «Книга – 

мудрості криниця» 

2-11 21.09-

30.09 

Галій Л.М.  

7. Екскурсія шкільною 

бібліотекою 

«Мандрівка 

книжковим містом» 

2-3 22.09-

23.09 

Галій Л.М.  

8. Провести акцію 

«Подаруй книгу у 

бібліотеку!» 

   Протягом 

місяця 

Галій Л.М.  

9. Проведення  

бібліотечних уроків 

за графіком. 

1-11, батьки, 

педпрацівники   

Протягом 

місяця 

Галій Л.М.  

 

Жовтень 

№ Назва заходів та технологій Для 

кого 

Дата Відповідальні  

1. Святкова побудова 

присвячена 

Всеукраїнському дню 

бібліотек 

5-11 02.10 Галій Л.М.  

2. Перегляд відео «Вчителько 

моя, зоре світова» . 

2-11 05.10 Галій Л.М.  

3.  Виставка книг: «Екологія і 

ми» 

2-11 03.10 Галій Л.М.  

 4. Цикл заходів до Дня 

козацтва: 

 11.10 

13.10 

Галій Л.М.  

4.1 Цікавинки з історії 

козацтва.Перегляд відео 

5-6 11.10, 

13.10 

Галій Л.М.  

4.2 Книжкова виставка 

«Козацька наша слава не 

вмре, не загине».  

2-9 12.10 Галій Л.М.  

5. Тематична виставка 

«Пам’ятаємо героїв. (До 

дня  визволення України 

від фашистських 

загарбників) 

7-9 23.10 Портянко 

А.М., 

Шайтанова Н. 

Галій Л.М. 

 



16 

 

6.  Поновити актив з числа 

кращих читачів. 

 на 

протязі 

місяця 

Галій Л.М.  

7. Скласти план роботи з 

активом. 

 на 

протязі 

місяця 

Галій Л.М.  

8. Проведення  бібліотечних 

уроків за графіком. 

1-11 на 

протязі 

місяця 

Галій Л.М.  

10. Екскурсія до  сільської 

дитячої бібліотеки «Будьмо 

знайомі у нашому домі». 

5 23.10 Галій Л.М., 

Налісна Г.І. 

 

12. 

 

Робота гуртка «Друзі 

книги» .(за планом). 

 останній 

четвер 

місяця. 

Галій Л.М.  

13. Тиждень підручника: 

Книжкова виставка 

««Підручник –твій  

помічник». 

1-11 23.10-

30.10. 

Галій Л.М.  

14. Бібліотечний урок  «Твій 

друг -підручник». 

4 30.10 Галій Л.М., 

Плакуща Л.А. 

 

15. Провести рейд – перевірку 

підручників. 

1-11 30.10 Галій Л.М.  

                                                    

Листопад 

№ Назва  заходів  та 

технологій 

Для 

кого 

Дата Відповідальні  

1. Декада українській 

писемності та мови:  

 01.11-

10.11 

Галій Л.М. 

Вч.словесники 

 

2. Тематична виставка 

«Слова... В вас мудрість 

вічна і любов жива» 

2-9 02.11 Галій Л.М.  

4. Бібліотечниі  уроки  за 

графіком 

  Галій Л.М.  

5. Цикл заходів до 

Всесвітнього дня 

дитини:  

«Книжкова виставка 

«Вивчаємо свої права та 

обов’язки» 

 16.11-

21.11 

Галій Л.М.  
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7. Бібліотечна година -

спілкування «Твої права» 

4 20.11 Галій Л.М., 

Плакуща Л.А. 

 

8. Цикл заходів до Дня  

пам’яті жертв 

голодомору та 

політичних репресій:  

Виставка - реквієм  - 

«Твій біль, Україно!» 

5-11 23.11-

30.11 

 

 

Галій Л.М. 

 

 

 

8.1. Інформаційна година «З 

попелу забуття» 

7 27.11 Галій Л.М.  

9. Організувати проведення 

бібліотечних уроків за 

графіком. 

1-11 Протягом 

місяця 

Галій Л.М.  

10. Робота гуртка «Друзі 

книги» (за планом). 

Члени 

гуртка 

   

                            

Грудень. «Новорічні радощі в душі». 

№ Назва заходів та 

технологій 

Для 

кого 

Дата Відповідальні  

1. Книжкова виставка 

«Україна, моя Україна, я 

для тебе на світі живу… » 

2-11 07.12 Галій Л.М.  

 Цикл заходів до 

Міжнародного дня прав  

людини: 

 05.12-

12.12 

Галій Л.М. 

Вч. 

правознавства 

 

1. Виставка –порада для 

підлітків «Межу закону не 

переступи!» 

5-9 04.12- Галій Л.М.  

2. Інформаційний коктейль 

«Учень і злочин» 

8-9 11.12 Галій Л.М, 

Кл. керівники 

 

1. Лялькова вистава 

(перегляд відео)  «Нічка 

чарівна» до свята 

Святого Миколая 

2-4 

 

12.12 Галій Л.М., 

класоводи 

 

2.  Книжкова  виставка до 

Дня Святого Миколая 
«Свято добра і любові». 

2-11 18.12 Галій Л.М.  

3. Виставка книг: «Моя 

Батьківщина – рідна 

Україна» 

2-11 15.12 Галій Л.М.  

4. Організувати роботу 

моніторингу «Читання –

2-11 22.12 Галій Л.М.  
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ось краще навчання»  та 

довести до відома класних 

керівників . 

5. Провести рейд - перевірку 

підручників. 

1-11 21.12 Бібліотекар, 

актив 

бібліотеки. 

 

6. Провести роботу з 

документацією бібліотеки 

по завершенню 

календарного року. 

 26.12 

 

Галій Л.М.  

7. Проаналізувати   

збереження підручників за 

І семестр 2016-2017 

навч.року. 

1-11 27.12 Галій Л.М.  

8. 

 

 Аналітична діяльність  

бібліотеки: аналіз читання 

учнів школи за перший 

семестр.  

2-11 28.12 Галій Л.М.  

9. Організувати проведення 

бібліотечних уроків за 

графіком. 

2-11 Протягом 

місяця 

Галій Л.М.   

10. Робота гуртка «Друзі 

книги» (за планом). 

 Протягом 

місяця 

Галій Л.М. 

члени гуртка 

 

                                            

                                       Січень 

№ Назва заходів та 

технологій 

Для кого Дата Відповідальні  

1. Бібліографічне 

обслуговування 

читачів бібліотеки 

протягом зимових 

канікул :- виконання 

тематичних  запитів, 

індивідуальні 

консультації. 

  1-11 Протягом  

канікул 

Бібліотекар  

2. Санітарна обробка 

книжкового фонду 

літератури та 

підручників. 

1-11 Протягом  

канікул 

Бібліотекар  

3. Книжкова виставка 

«Чарівний світ  

зимових свят» 

1-11 04.01. Галій Л.М.  
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4. «Зима  крокує  - свята 

дарує»- 

бібліографічний 

огляд. 

6-9 05.01 Галій Л.М.  

5. Бліц – турнір «Знавці 

різдвяних традицій»  

2-5 08.01 Галій Л.М.  

6. Інформаційна година  

«Періодичні видання 

поточного року (для  

педпрацівників) 

пед.колектив 09.01 Галій Л.М.  

7. Тематична виставка 

літератури  «Я – син 

народу, що вгору 

йде…» 

2-9 18.01 Галій Л.М.  

 

 Цикл заходів  до Дня 

Соборності України: 

 20.01.-

26.01 

Галій Л.М.  

 9. Тематична полиця :                          

«Соборність України: 

від ідеї до 

сьогодення» 

5-9 22.01 Галій Л.М.  

10. Інформаційна година    

«Історичний урок 

єднання» 

7-9 22.01 Галій Л.М.  

11. 29 січня – День 

пам’яті героїв Крут. 

Тематична полиця «А 

на Аскольдовій могилі 

України цвіт» 

5-11 29.01 Томчук І.А.  

12. 

 

«В кожній людині є 

сонце , так дай йому 

засяяти» - тематичний 

огляд літератури 

5-7 30.01 Галій Л.М.  

13. Книжкова виставка 

«Творчість учителя і 

сучасний урок». 

Педпрац. 24.01-

31.01 

Галій Л.М.  

14. Організувати 

проведення 

бібліотечних уроків за 

графіком 

1-11 на 

протязі 

місяця 

Галій Л.М.  
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15. Робота гуртка «Друзі 

книги». (за планом). 

члени гуртка останній 

четвер 

місяця 

Галій Л.М.  

                                                                  

Лютий 

№ Назва заходів та 

технологій 

Для кого Дата Відповідальні  

1. Вікторина « Світлофор 

найкращий друг» 

2-4 01.02 Галій Л.М., 

класоводи 

 

2. Мультимедійна виставка 

«У світі преси» 

2-9 05.02 Галій Л.М.  

3. 

 

Бесіда – подорож  

«Добрим бути просто чи 

не просто?» 

6 06.02. Галій Л.М., 

Макаренко Т. 

 

4. Бібліотечний урок –

діалог «Книга і 

комп’ютер в 

інформаційному 

суспільстві : сучасне  і 

майбутне» 

9 08.02 Галій Л.М.  

5. Година цікавої 

інформації   «14 лютого 

–День Святого 

Валентина» 

5-11 13.02 Бібліотекар  

6. До декади  української 

мови:   

Тематична полиця «Моя 

велична Українська 

Мово!» 

2-4 20.02.- 

29.02. 

Галій Л.М. 

Налісна Г.І. 

 

7. Конкурс на кращого 

читця- декламатора 

«Лунай, величне наше 

слово» 

 22.02 Вчителі-

словесники, 

бібліотекар 

 

8. Бібліотечний урок                                

« Енциклопедії – книги , 

які знають все» 

7-8 22.02   

9. 

 

Літературна вікторина 

«Мандрівка по сторінках 

літератури» 

 27.02 

 

  

10. Рейд –перевірка 

шкільних  підручників . 

1-11 28.02 Галій Л.М.  
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11. Робота гуртка «Друзі 

книги». (за планом). 

Члени 

гуртка 

останній 

четвер 

місяця 

Бібліотекар, 

актив 

бібліотеки 

 

15. Година цікавої 

інформації «Мій рідний 

край – це серця рідна 

пристань» 

6-7 27.02 Галій Л.М.   

 

                                                     Березень - місяць книги 

№ Назва заходів та 

технологій 

Для 

кого 

Дата Відповідальні  

1. Дні пам’яті Т.Г.Шевченко  

Книжкова виставка ««Ми 

чуємо тебе, Кобзарю, крізь 

століття» 

 

2-11 

 

01.03.-

13.03 

 

Галій Л.М. 

 

2. Відеоогляд  «Шевченко 

Т.Г.-художник».  

8-9 10.03. Галій Л.М.  

3. Книжкова виставка 

«Пам'ять не згасне» 

5-9 14.03 Галій Л.М.  

 

 

1. 

Тиждень  Дитячої та 

юнацької книги: 

Книжкова виставка 

««Книга - найкращий друг 

і порадник». 

1-9 19.03.-

23.03 

20.03 

Галій Л.М. 

 

Галій Л.М. 

 

2. Бліц- турнір «Казкова 

феєрія» 

2-4 22.03 Галій Л.М.  

3. Конкурс  дитячих  

малюнків  «Юні 

ілюстратори книг» 

2-7 23.03 Галій Л.М., 

Боката С.М. 

 

4. Виставка книги «Книги – 

сонячне світло» 

2-9 19.03 Галій Л.М.   

5. «Найкращий читач школи» 

- гра –конкурс  

2-10 21.03 Галій Л.М.  

6. Організовувати 

проведення ББЗ 

 

2-11 На 

протязі 

місяця 

Галій Л.М.  

7.  Робота гуртка «Друзі 

книги». (за планом). 

члени 

гуртка 

останній 

четвер 

місяця 

Галій Л.М.  

                                     

Квітень 



22 

 

№ Назва заходів та 

технологій 

Для 

кого 

Дата Відповідальні  

 

1. 

 

 До Міжнародного  дня 

птахів: Година 

спілкування «Пташина 

їдальня» . 

2-3 

 

03.04 

 

Галій Л.М. 

 

 

1.2 Екологічне лото «Знай, 

люби, бережи» 

5-6 05.04 Галій Л.М. 

Сапай Н. І. 

 

2 Цикл  заходів до  

Всесвітнього дня 

здоров’я:  

 05.04-

12.04 

 

 

 

2.1 Виставка книг «Скарбниця 

здоров’я» 

2-11 06.04 Галій Л.М.  

2.2 Бесіда – роздум «Гігієна 

школяра.Постава»  

3-4 10.04. Бібліотекар, 

медсестра 

 

3. «Вони були першими» 

хвилинка  з книжкою  в 

руці./до дня 

космонавтики. 

8-9 12.04 Галій Л.М.  

4 Виставка – вікторина «Сім 

чудес України» до  

Всесвітнього дня Землі. 

 5-9 20.04 Галій Л.М.  

 

4.1 

Бібліотечний урок « Звідки 

хліб прийшов» 

3-4 18.04 Галій Л.М.  

5 

 

 

 

 

 

 

Цикл заходів  до дня 

Чорнобильської трагедії. 

 

Тематична  виставка «А 

думалось, що атом той 

слухняний .» 

5-11 

 

23.04-

27.04 

Галій Л.М. 

 

 

5.1 Мультимедійний проект 

«Чорнобиль не має 

минулого» 

5-11 25.04 Галій Л.М., 

Пед.організат 

 

6. Організовувати 

проведення ББЗ. 

8-9  Кл. кер., 

бібліотекар 

 

7. Робота гуртка «Друзі 

книги». (за планом). 

2-11 На 

протязі 

місяця 

Галій Л.М.  

8. Засідання активу члени 

гуртка 

останній 

четвер 

місяця 

Галій Л.М.  

 

Травень 
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Червень 

 

№ Назва заходів та технологій  Для 

кого 

Дата Відповідальні 

1. « Травневі  свята » інформаційна 

хвилинка. 

1-11 03.05 Бібліотекар 

2. Виставка книг «Нам дорогі ваші 

подвиги» 

1-11 04.05-

10.05 

Бібліотекар 

3. «Моя сім’я , моя родина в житті і 

долі України» виховні години 

1-11 15.05 Кл.керівники 

3. Організовувати проведення ББЗ. 2-10 

 

На 

протязі 

місяця 

Вч.-

словесники 

Бібліотекар 

4. Робота гуртка «Друзі книги». (за 

планом). 

 останній  

четвер 

місяця 

Галій Л.М. 

 «Тиждень поверненої  книги» 

-Єкспрес-інформація по класах про 

боржників  бібліотеки. 

- повернення книжок . 

 - відшкодування втраченої 

літератури 

1-11 кл. 24.05.-

30.05. 

Галій Л.М. 

 Організація повернення підручників. 

до бібліотечних фондів. за окремим 

графіком 

1-11  Галій Л.М. 

№ Назва заходів та технологій  Для 

кого 

Дата Відповідальні 

1. Інвентаризація підручників.  на протязі 

місяця 

Галій Л.М. 

2. 

 

Санітарна обробка книжкового 

фонду літератури та підручників. 

 на протязі 

місяця  

на протязі  

Галій Л.М. 

 

3. Складання річного плану на 2017-

2018н.р. 

 місяця Галій Л.М. 


