
7. РОБОТА  БІБЛІОТЕКИ  ТА  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  УЧНІВ  

ПІДРУЧНИКАМИ. 

  

Бібліотека є структурним підрозділом гімназії, який здійснює 

бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення освітнього 

процесу. Свою роботу бібліотекар організовує спільно з педагогічним 

колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації. 

Робота шкільної бібліотеки гімназії у 2017-2018 навчальному році була 

спрямована на вирішення таких завдань:  

 сприяння реалізації державної політики в галузі освіти; 

 підвищення інформаційної, освітньої, культурологічної, виховної, 

пізнавальної, інтелектуальної компетенції читачів; виховання у гімназистів 

інформаційної культури, культури здобуття інформації; формування вмінь 

користуватися інформаційними джерелами; 

 надання інформаційної та сервісної допомоги учням, педагогам в 

організації освітнього процесу; 

 систематична робота зі збереження та розширення інформаційних 

ресурсів основного книжкового фонду та бази електронних джерел; 

 збереження фонду підручників та забезпечення підручниками всіх 

учасників освітнього процесу. 

Завідуюча бібліотекою Каленюк А.В. впродовж року: 

 організувала інформаційні та тематичні книжкові виставки («Великі 

права маленької людини» до Всесвітнього дня дитини, «Свободу не спинити!» 

до Дня Гідності та Свободи, «Свіча пам’яті не згасне» до Дня пам’яті жертв 

голодоморів, «Світ його ловив, але не спіймав» до 295-річчя з дня народження 

Г.С. Сковороди, «Мовні перлини для кожної людини» до Міжнародного дня 

рідної мови, «Подвижник українського духу. До 80-річчя від дня народження 

Василя Стуса», « к голокост став «Голокостом» (інформаційний журнал) до 27 

січня Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту, «Казковий калейдоскоп» до 

Дня дитячої книги, «Пам’ятники книзі у світі» інтернет-подорож до 

Всесвітнього дня книги і авторського права; 

 оформила стіннівки «День українського козацтва», «Історія української 

писемності», «День Організації Об’єднаних Націй», «День пам’яті та 

примирення»; 

 провела індивідуальні та групові бесіди та бібліотечні уроки для учнів: 

«Знайомство з бібліотекою», «Звідки книжка прийшла», «Правила 

користування бібліотекою», «Довідкова література», «Культура читання»,  «Як 

обирати та читати книгу», «Структура книги, використання її довідкового 

апарату», «Розстановка книг у бібліотеці»,  «Бібліотечно-бібліографічна 

допомога у бібліотеці»,  «Книжкова виставка. Її призначення», «Самостійна 

робота з книгою», «Що треба знати під час написання реферату», «Книга чи 

комп’ютер?»; 
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 оновила постійно діючі книжкові виставки («Про батьківський край 

запитаю у книги», «Українська національна школа: перспективи і розвиток», «Є 

конституція – є  міцна незалежна держава», «Правова освіта»);  

 оновила інформаційний стенд «Порадник читача», що містить правила 

користування бібліотекою та книгою та рекомендації для батьків та вчителів; 

 щомісячно оформлювала інформаційний вісник «Визначні дати місяця», 

на початку року – «Книги – ювіляри»; 

 оформила стенд «Основи академічної доброчесності для школярів»; 

 проводила роботу з боржниками, співпрацюючи з класними керівниками, 

батьками;  

 постійно надавала допомогу в підготовці гімназійних заходів та заходів 

щодо відзначення пам’ятних дат України та світу;  

 вела електронний каталог фондів художньої літератури та підручників;  

 зробила щорічний аналіз рівня забезпечення учнів підручниками, 

співпрацює з бібліотекарями району з питання перерозподілу підручників між 

школами за потребою;  

 брала участь семінарах, нарадах, методичних об’єднаннях, обмінювалася  

досвідом роботи з іншими бібліотеками району. 

Відповідно до наказу  Міністерства освіти і науки України  від 12.08.2014  

№ 931 «Про проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних 

бібліотек» у 2017 році під час бібліотечного місячника «Шкільна бібліотека - за 

здоровий спосіб життя» у бібліотеці відбулася презентація для учнів «Що таке 

здоровий спосіб життя», створена стіннівка «Культ здоров'я в українських 

традиціях», продемонстровано електронний журнал «Здоров'я або цигарка?», 

створено каталог інформаційних сайтів для школярів, що популяризують 

здоровий спосіб життя.  

Послугами бібліотеки гімназії у 2017/2018 н.р. користувалися 348 

читачів. Впродовж навчального року було надано 2 248 бібліотечно-

інформаційні послуги. 

Впродовж 2017-2018 н.р. бібліотекар пройшла курси підвищення 

кваліфікації у Київському інституті післядипломної освіти ім. Б. Грінченка та 

атестована на присвоєння кваліфікаційної категорії  «бібліотекар I категорії». 

У березні 2018 року була проведена інвентаризація основного фонду 

бібліотеки гімназії. За висновками комісії з інвентаризації записи  в облікових 

документах ведуться своєчасно та охайно, бібліотекарем перевіряється та 

аналізується якісний та кількісний стан фонду, здійснюється заміна загублених 

учнями книжок.  

Бібліотечний фонд художньої літератури становить 5 417 книжок.  

Фонд підручників – 10 295 примірника.  

У 2017-2018 навчальному році за рахунок державних коштів отримано  17 

підручників для 1 класу, 14 – для 3 класу, 38 – для 4 класу, 96 – для 7 класу, 950 

– для 9 класу. Не отримано підручники з предмету «Основи здоров’я» для 7-х 

класів. Учні гімназії забезпечені підручниками на 95%.  



Фонд художньої літератури бібліотеки гімназії застарілий. Поповнення за 

рахунок державних коштів художніми творами у 2017-2018 н.р. – 24 

примірника. Наповнення книжкового фонду, з урахуванням змін інтересів 

читачів та задоволення попиту на нові програмні твори, знаходиться на 

низькому рівні. Тому у наступному навчальному році буде продовжена робота з 

наповнення електронного фонду творів художньої літератури за новою 

програмою. 
 


