
Організація роботи шкільної бібліотеки 

 

Аналіз роботи бібліотеки 

за минулий 2018/2019 навчальний рік 

 

Шкільна бібліотека є освітнім і культурним центром загальноосвітнього закладу, 

складовою навчально-виховного процесу. Саме шкільна бібліотека покликана формувати 

інформаційну культуру учнів, вчителів і батьків, прищеплювати їм навички здобувати 

інформацію та генерувати нові знання.  

У 2018/2019 навчальному  році бібліотека працювала згідно з річним планом роботи. 

Відповідно до річного плану роботи діяльність бібліотеки була спрямована на: 

комплектування, обробку  та збереження основного бібліотечного фонду та фонду 

навчальної літератури; обслуговування користувачів бібліотеки шляхом надання 

інформаційно-бібліотечної підтримки  навчальної, самоосвітньої  діяльності учнів; роботу 

щодо популяризації книги та бібліотеки, організації конкурсів дитячого читання, акцій, 

оглядів-конкурсів; формування інформаційно-бібліографічної культури, навичок 

незалежного користувача, інформаційної компетентності особистості; постійне 

підвищення професійного рівня шляхом участі у методичних заходах та самоосвітньої 

роботи. 

Рівень роботи шкільної бібліотеки повністю залежить від якості її фонду, від 

систематичного поповнення новими надходженнями літератури відповідно до запитів та 

інтересів користувачів. Література надходила до шкільної бібліотеки від районного 

відділу освіти.  

 

Головні показники роботи бібліотеки у 2018/2019 навчальному році 
Книжковий фонд бібліотеки станом на 01.01.2019 року складає понад 12740 

екземпляру, 

з них 4247 – це підручники; 

8493 – художня та галузева література. 

В бібліотеці існує читальний зал на 8 місць. 

Читачами бібліотеки було:  -  119  учнів; 

-  16 вчителів. 

Протягом 2018-2019 навчального року бібліотеку відвідало – 1133 читача. 

Було видано: підручників – 1082 примірників; 

художньої літератури – 864 примірників. 

Було видано підручників для учнів: 1- 4 клас – 403 примірників; 

                                                            5-10 клас – 679 примірників. 

Всього за навчальний рік було видано –  1946 примірників. 

 

 

Заходи:  

бесіди, книжкові виставки, тематичні виставки, конкурси малюнків, конкурс віршів, 

рейд-перевірки збереження підручників, бібліотечні уроки, робота гуртка «Книжкова 

лікарня», літературні вікторини, екскурсії до бібліотеки, благодійна акція «Подаруй 

бібліотеці книгу»,читацька конференція, календар знаменних та літературних дат, 

тематичні огляди літератури, читання в голос казки і вірші. 

 

Свята: 

Свято «Хай завжди буде ШКОЛА!» 

          Всесвітній день бібліотек «У дім книжок і слова» 

День вчителя «Усі найкращі слова – вам!» 

День українського козацтва «Ми українці – козацького роду» 



Всесвітній день дитини «Ми граємо і не сумуємо» 

День Збройних сил України «Захисники України» 

День Святого Миколая «ніч святого Миколая» 

День соборності  та свободи України « Моя країна прекрасна і незалежна» 

Міжнародний  день рідної мови «Рідна мова – найкращий скарб» 

Міжнародний жіночий день «Я жінка, я весна!» 

Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги «Хто,хто у цій книжки живе?» 

Всесвітній день здоров’я «Здоровому – все здорово!» 

День  Перемоги над нацизмом у Європі «9 ТРАВНЯ» 

День матері «Зазирніть у матусині очі» 

День української вишиванки «Вишиванка – моєї долі цвіт..» 

 

Виставки: 
100років від дня народження В.О. Сухомлинського  «Життєвий і творчий шлях» 

День української писемності та мови «Мово рідне – слово рідне» 

Міжнародний день ТОЛЕРАНТНОСТІ «Будь толерантним» 

День пам’яті голодомору і політичних репресій «Скорботний 1933-й рік»  

Всесвітній день боротьби зі СНІДом  «Тенета безпеки» 

295 років від дня народження Г.С.Сковороди «Подорож до Григорія Сковороди» 

День прав людини «Я- маю право» 

180 років від дня народження П.Чубинського «Павло Чубинський – творець 

державного гімну» 

День пам’яті героїв Крут «За мирний світ під Крутами» 

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту «Сторінки пам’яті живої…» 

965 років від дня народження Я.Мудрого «Обличчя української історії» 

115 років від дня народження Д. Скоропадського «Шляхи останнього гетьмана 

України» 

День Небесної героїв Сотні «Живим уклін – загиблим слава» 

205 років від дня народження Тараса Шевченка «Живуть Кобзаре, поміж нас і голос 

твій, і пензель твій, і слово» 

110 років від дня народження О. Десняка «Олекса тесняк – сила серця і таланту» 

Міжнародний день птахів «Володарі неба» 

Всесвітній день космонавтики «Людина космосу» 

День Чорнобильської трагедії «Чорнобиль – без права на забуття» 

190 років від дня народження С.Носа «Гроно таланту Степана Носа» 

Всесвітній день книги і авторського права  

160 років від дня народження А.К. Дойла «Класик кримінального детективу» 

 

Бесіди: 
Бесіда з читачами під час видачі літератури «Правила поводження з книгою»  

Бесіда з батьками щодо правил збереження підручників і художньої літератури 

Перша допомога книзі 

Книга твій помічник у виборі професії 

Лабіринт покажчика 

Готуємо підручники до повернення в бібліотеку 

 

Бібліотечні уроки: 

Нескладний ремонт підручника 

Книжкова виставка та її призначення 

Каталоги і картотеки 

Періодичні видання для молодших школярів 

Казкове читання 



Порядок розстановки книг у бібліотеці 

Пропоную прочитати 

 

Вікторини: 
«Про що розкаже книга»  

«Літературна мандрівка» 

«Комп’ютер чи книга?» 

 «Книжковий лабіринт» 

 «Ні шкідливим звичкам». 

 

Конкурси малюнків: 

День захисника України «Мій герой» 

Всесвітній день дітей «Малюю свій край» 

День Святого Миколая  «Подарунок від Миколая» 

День матері в Україні «Найдорожча людина» 

«Мій улюблений казковий герой» 

«Моя Україна» 

 

 

Навчальний процес був забезпечений підручниками та методичними матеріалами. 

Згідно з програмами учні одержали комплекти підручників.    

З метою посилення ролі книги у навчально-виховному процесі, поліпшення роботи 

щодо збереження підручників,  художньої,  науково - популярної та іншої літератури, 

виховання поваги до праці людей, які їх створюють, прилучення підростаючого покоління 

до книги, як джерела знань, культурних надбань та цінностей українського народу було 

проведено різноманітні заходи (стосовно плану роботи): 

1.Один раз на місяць проводились рейд-перевірки збереження підручників. Вони 

показали, що підручники знаходяться в належному стані, результат перевірки  

оголошувався на шкільній лінійці. 

2.Бібліотекарем школи була організована робота гуртка «Книжкова лікарня», яка 

проводилась 1 раз на місяць. Членами гуртка було відремонтовано  15 примірників 

літератури і підручників. 

3. Аналіз читацьких формулярів показали, що учні початкових класів читають 

літературу і відвідують бібліотеку набагато частіше, ніж учні старших класів. 

Старшокласники читають лише ті твори, які вчать за шкільною програмою. 

4. Бібліотекарем школи надавалась допомога учням у виборі літератури і  в 

самостійній роботи з книгою. Проводились бесіди з читачами під час видачі літератури, 

надавались поради щодо правила користування бібліотекою та правила поводження з 

книгою. 

5. Протягом року проводились конкурси малюнків до свят. 

6. За допомогою стенда «Бібліотечний вісник» педагогічний колектив школи 

знайомився з новинками літератури. Бібліотекарем школи надавалась допомога у виборі 

літератури для проведення шкільних олімпіад та предметних тижнів. 

7. Бібліотека взяла участь «Тиждень дитячої та юнацької книги». До цього тижня 

були організовані книжкові виставки, бібліотечні уроки, бесіди, вікторини. 

8. Проведена акція «Подаруй бібліотеці книгу». Учнями було подаровано 5 книг на 

різну тематику.        

9. Бібліотека приймала участь до шкільних свят. До свят були організовані тематичні 

виставки, книжкові виставки, короткий зміст біографії та історії, літературні кросворди, 

конкурси малюнків. 

 

 



 

 

2. Основні завдання і напрямки роботи шкільної бібліотеки на 2019/2020 

навчальний рік 

 

Діяльність шкільної бібліотеки у 2019/2020 навчальному році буде спрямована на 

виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння 

користуватися бібліотекою, а також на збереження різноманітного змісту навчального 

процесу, бібліотечного інформаційно-бібліографічного обслуговування читачів, всебічне 

сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом пропаганди педагогічної 

літератури і інформації про неї. 

Особлива увага буде приділятися широкій популяризації української літератури, 

літератури з питань освіти, історії культури українського народу. Кардинальні зміни, що 

відбулися і відбуваються у всіх сферах життя нашого суспільства, зокрема у розвитку і 

становленні  національної школи, нові  орієнтації у змісті освіти та виховання зростаючих 

поколінь, яким розбудовувати державу і утверджувати її, вимагають перегляду і 

оновлення багатьох аспектів діяльності шкільної бібліотеки. 

Режим роботи бібліотеки цілком відповідатиме запитам та інтересам учителів, учнів. 

Бібліотека працюватиме з 9 до 13 години щоденно. Вихідні дні – субота, неділя. 

Методичний день – четвер. Останній день місяця – санітарний.  

 

Основні напрямки роботи: 

1. своєчасне забезпечення учнів і педагогічного колективу навчальною, художньою та 

методичною літературою; 

2. надання допомоги у виборі літератури і в самостійній роботі з книгою шляхом 

індивідуальної та масової роботи з читачем; 

3. безпосередня участь у всіх шкільних заходах; 

4. організація профорієнтаційної роботи; 

5. виховання у дітей бережливого ставлення до книги. 

 

3.. Основні показники роботи бібліотеки 

№ Показники  роботи 

 

 Кількість 

1 Книжковий  фонд :  12740 

підручників  4247 

художньої та галузевої літератури  8493 

2 Читальний зал (місць):  8 

3 Читачів усього, з них:  119 

учнів  99 

вчителів та інших працівників  23 

4 Середня відвідуваність  9 

5 Книговидача за рік:  1946 

підручників  1082 

художньої та галузевої літератури  864 

6 Надходження фонду за рік:  307 

підручників  307 

художньої літератури  --- 



 

.4. Формування та збереження книжкових фондів 

№

 з/п 

Зміст роботи Перелік 

виконання 

Викон

авці 

Відмітк

а про 

виконання 

1 Підведення підсумків руху фонду. 

Забезпеченість учнів підручниками. 

Вересень-

жовтень 

бібліотекар  

2 Приймання й обробка отриманих 

підручників: оформлення накладних, 

ведення картотеки руху підручників 

протягом 

року 

бібліотекар  

3 Комплектування та списання 

 

протягом 

року 

бібліотекар  

4 Розстановка  літератури за таблицями УДК протягом 

року 

бібліотекар  

5 Приймання видань, що надійшли на заміну 

загублених 

протягом 

року 

бібліотекар  

6 Видача та прийом літератури 

 

протягом 

року 

бібліотекар  

7 Оформлення передплати на періодичні 

видання 

щоквартально 

 

бібліотекар  

8 Робота з ліквідації читацької заборгованості постійно бібліотекар  

9 Організація циклу заходів до акції ”Тиждень 

дитячої та юнацької книги!” 

жовтень-

квітень 

бібліотекар  

1

0 

Санітарні дні щомісячно бібліотекар  

1

1 

Проведення рейдів-перевірок стану 

підручників  

1 раз на 

місяць 

бібліотекар  

1

2 

Робота гуртка «Книжкова лікарня» 

 

кожна середа бібліотекар  

5.  Організація каталогів 

№

 з/п 

Зміст роботи Перелік 

виконання 

Виконавці Відмітк

а про 

виконання 

1 Продовжити роботу над поповненням 

картотек 

протягом 

року 

бібліотекар  

6. Обслуговування користувачів 

№

 з/п 

Зміст роботи Перелік 

виконання 

Викон

авці 

Відмітк

а про 

виконання 

1 Своєчасне забезпечення підручниками всіх 

класів 

серпень бібліотекар  

2 Запис читачів до бібліотеки протягом 

року 

бібліотекар  

3 Видача літератури на абонементі та у 

читальному залі 

протягом 

року 

бібліотекар  

4 Приймання літератури протягом 

року 

бібліотекар  

5 Розстановка читацьких формулярів протягом 

року 

бібліотекар  

6 Добір літератури за темою протягом 

року 

бібліотекар  



7 Проведення індивідуальних бесід протягом року бібліотекар  

8 Робота із заборгованістю протягом року бібліотекар  

9 Робота з активом читачів протягом року бібліотекар  

1

0 

Вивчення інтересів читачів за групами протягом року бібліотекар  

 

7. Інформаційно-бібліографічна та довідникова робота 

№

 з/п 

Зміст роботи Перелік 

виконання 

Викон

авці 

Відмітк

а про 

виконання 

1 Організація книжкових виставок постійно бібліотекар  

2 Організація і проведення ”Дня  

інформації ”, оглядів нової літератури 

1 раз на 

місяць 

бібліотекар  

3 Оформлення ”Куточка поваги до книги” протягом року бібліотекар  

5 Складання списків нових надходжень протягом року бібліотекар  

6 Виконання бібліографічних довідок 

 

протягом року бібліотекар  

7

. 

Проведення оглядів на педагогічних радах протягом року бібліотекар  

8 Проведення екскурсій у бібліотеку 

 

протягом року бібліотекар  

9 Проведення бібліотечних уроків 

 

жовтень  – 

червень 

бібліотекар  

 

8. Підвищення кваліфікації 

№

 з/п 

Зміст роботи Перелік 

виконання 

Викона

вці 

Відмітк

а про 

виконання 

1 Участь у конференціях, семінарах, засіданнях 

районних  методичних об’єднань 

протягом 

року 

бібліотекар  

2 Ознайомлення з фаховою літературою протягом 

року 

бібліотекар  

3 Підвищення кваліфікації на курсах  бібліотекар  

4 Раціонально планувати і  

використовувати робочий час 

протягом 

року 

бібліотекар  

 

.9. Масова робота з популяризації літератури 

№

 з/п 

Зміст роботи Перел

ік 

виконання 

Викон

авці 

Відмітк

а про 

виконання 

1 Свято першого дзвоника. День Знань вересень бібліотекар  

2 Акція « Подаруй бібліотеці книгу» березень бібліотекар  

3 Заповнення календаря знаменних та 

літературних дат 

протягом 

року 

бібліотекар  

4 Книжкові виставки до знаменних та пам’ятних 

дат 

протягом 

року 

бібліотекар  

5 Бібліотечні уроки протягом 

року 

бібліотекар  

6 Бесіди, вікторини, конкурси протягом 

року 

бібліотекар  

7 Рейд-перевірка підручників. Аналіз протягом бібліотекар  



року 

8 Святкування ”Всеукраїнського дня бібліотек” вересень бібліотекар  

9 День українського козацтва 

День Захисника України 

жовтень бібліотекар  

1

0 

День визволення України від фашистських 

загарбників. 

ІV тиждень 

жовтень 

бібліотекар  

1

1 

День української мови та писемності листопад бібліотекар  

1

2 

Міжнародний день ТОЛЕРАНТНОСТІ  листопад бібліотекар  

1

3 

Всесвітній день дитини листопад бібліотекар  

1

4 

До Дня пам’яті жертв Голодомору акція 

«Засвіти свічку» 

листопад  бібліотекар  

1

5 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом грудень бібліотекар  

1

6 

День Збройних Сил України грудень бібліотекар  

1

7 

Міжнародний день прав людини  грудень бібліотекар  

1

8 

Приймати участь у святкуванні Нового року  грудень бібліотекар  

1

9 

Посвята в читачі січень бібліотекар  

2

0 

День Соборності та Свободи України січень бібліотекар  

2

1 

День пам’яті героїв Крут січень бібліотекар  

2

2 

День Героїв Небесно Сотні  лютий бібліотекар  

2

3 

Книжкова викладка «Книги - ювіляри» ІІ тиждень 

лютий 

бібліотекар  

2

4 

Гурток «Книжкова лікарня» протягом 

місяця 

бібліотекар  

2

5 

День вшанування учасників бойових дійна 

території інших держав 

лютий бібліотекар  

2

6 

Міжнародний день рідної мови лютий бібліотекар  

2

7 

Шевченківські дні березень бібліотекар  

2

8 

Всесвітній день поезії березень бібліотекар  

2

9 

Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької 

книги (за окремим планом) 

квітень 

 

бібліотекар  

3

10 

Всесвітній день здоров’я  квітень бібліотекар  

3

11 

Всесвітній день авіації і космонавтики квітень бібліотекар  

3

12 

Всесвітній день книги й авторського права квітень бібліотекар  

3День Чорнобильської трагедії квітень бібліотекар  



13 

14 День Перемоги над нацизмом у Європі травень бібліотекар  

3

15 

День Матері травень бібліотекар  

3

16 

День української вишиванки травень бібліотекар  

3

17 

Міжнародний день захисту дітей. червень бібліотекар  

3

18 

Всесвітній день навколишнього середовища червень бібліотекар  

 

10. Організаційна робота 

№

 з/п 

Зміст роботи Перелі

к виконання 

Викон

авці 

Відмітк

а про 

виконання 

1 Підготовка цифрових звітів 

 

вересень-

травень 

бібліотекар  

2 Підготовка плану роботи на наступний  

навчальний рік 

квітень бібліотекар  

3 Щоденний статистичний облік роботи 

 

протягом 

року 

бібліотекар  

4 Участь у батьківських зборах  

 

протягом 

року 

бібліотекар  

5 Придбання бібліотечного обладнання та 

предметів бібліотечної техніки 

вересень бібліотекар  

7 Поліпшення матеріальної бази бібліотеки у 

межах фінансування на рік 

червень-

серпень 

бібліотекар  

 

11. ПЛАН  РОБОТИ 

ШКІЛЬНОЇ  БІБЛІОТЕКИ НА  МІСЯЦЬ 

№ 

п

/п 

Зміст  роботи Термін  

викон

ання 

Відповідал

ьний 

Відміт

ка про 

викон

ання 

СЕРПЕНЬ – ВЕРЕСЕНЬ 2019 

1 Організація  бібліотечного обслуговування, 

популяризація  бібліотеки: 

- перереєстрація читачів на 2019/2020 навчальний  

рік ; 

- бесіда  з  читачами  під  час  видачі  літератури  

щодо  правил користування бібліотекою. 

Серпень 

 

 

 

Протягом  

року 

Бібліотекар  

2 Формування  і  організація  бібліотечних  фондів : 

- прийом  і  технічна  обробка  нової  літератури ; 

- створення картотеки поточного 

комплектування і доукомплектування ; 

- підготовка звіту по руху книжкового фонду.   

Протягом  

року 

 

 

Серпень 

Бібліотекар  

3 Організація роботи з читачами-учнями : 

- створення активу  читачів на 2019/2020 

навчальний рік. 

Вер

есень 

Бібліотекар  

4 Довідково-бібліографічне та інформаційне 

забезпечення навчально-виховного процесу : 

- підготовка і проведення аналізу складу-

Серпень Бібліотекар  



підручників. 

5 Інформаційне обслуговування : 

- огляд літератури до першого уроку ; 

- книжкова виставка «Нові надходження 

літератури » ; 

- огляд літератури і книжкова виставка до Дня 

визволення Первомайщини від нацистської 

окупації 

 « Ваш світлий подвиг незабутий  » 

Серпень 

 

 

 

16. 09. 19 

Бібліотекар  

 

 

 

 

6 Робота  з  батьками : 

виступ бібліотекаря на батьківських зборах з 

інформацією щодо правил користування 

навчальною і художньою літературою. 

Вересень Бібліотекар  

7 Місячник  здоров'я « Збережи здоров’я та й на 

все життя  » : 

- виставка науково-популярної літератури 

 « Лікар попереджує»; 

- виставка листівок « Від шкідливих  звичок  до 

хвороби». 

Жовтень Педагог-

організатор 

 

Бібліотекар 

 

8 Робота з фондом шкільних підручників : 

- одержання підручників в РВО та доставка ; 

- прийом і обробка нових підручників ; 

- вивчання фонду підручників на предмет 

придатності їх для використання в поточному 

навчальному році ; 

- вивчання стану забезпечення учнів 

підручниками. 

Протягом 

року 

Бібліотекар  

9 Підвищення кваліфікації : 

- засідання МО шкільних бібліотекарів. 

По 

графіку 

Бібліотекар  

10 250 років від дня народження  Івана Петровича 

Котляревського (1769-1838), 

українськогописьменника. Книжкова виставка 

09.09.19 Бібліотекар,  

вч. української 

літератури 

 

1

1 

125 років від дня народження  Олександра 

Петровича Довженка (1894-1956), 

українськогописьменника, режисера. Тематична 

виставка 

10.09.19 Бібліотекар 

вч. української 

літератури 

 

1

2 

125 років від дня народження  Павла 

Грабовського(1864-1902), українського поета. 

Читання в голос творчість П.Грабовського 

11.09.19 Бібліотекар  

вч. української 

літератури 

 

1

3 

155 років від дня народження  Михайла 

Михайловича Коцюбинського (1864-1913), 

українського письменника. Книжкова виставка 

17.09.19 Бібліотекар  

вч. української 

літератури 

 

1

4 

День партизанської слави.  Відзначається 

щорічно відповідно до Указу Президента України 

№ 1020/2001 від 30.10.2001 р.             

22.09.19 Бібліотекар, 

 вчитель історії 

23.09.1

9 

1

5 

Всеукраїнський день бібліотек .  

«Вони дарують людям мудрість книг».  

Книжково-тематична  викладка 

30.09.19 

 

Бібліотекар 

 

 

1

6 

Робота  гуртка « Книжкова  лікарня »  

щоп’ятниц

і  

Бібліотекар  

Жовтень 



1. Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек, за 

окремим планом 

01.-

30.10.19 

Бібліотекар  

2 Виставка до  Міжнародного дня людей похилого 

віку 

 

01.10.19 

Бібліотекар,педаг

ог -організотор 

 

3 Оформлення стен-газети  до Дня учителя  

« Доземний уклін, дорогі вчителі!» 

 

05.10.19 

Бібліотекар, 

педагог -

організотор 

 

   04.10.19 

4 День захисника України 

«Сини української землі» конкурс віршів 

14.10.19 Бібліотекар 

кл. керівники 

 

5 День українського козацтва.  

Виставка матеріалу  

14.10.19 Бібліотекар, 

 вчитель історії 

 

6 165 років від дня народження  Оскара 

Уайльда  (1814-1841), англійського письменника. 

Книжкова виставка 

16.10.19 Бібліотекар, 

вч. зарубіжної 

літератури 

 

7 Рейд - збереження підручників в 1-4 класах 22.11.19 Бібліотекар  

8 Робота  гуртка «Книжкова  лікарня» щоп’ятниц

і  

Бібліотекар, 

актив бібліотеки 

 

9 Рейд-перевірка підручників у 5-11 класах    30.10.19 Бібліотекар  

 

Листопад 

1 День української писемності та мови «Мова 

наша – серце»,тематична викладка літератури 

 

09.11.19 

Бібліотекар, 

вч. української 

мови 

 

08.11.1

9 

3 130 років від дня народження Остапа 

Вишні (Павла Михайловича Губенка) (1889—

1956), українськогописьменника, сатирика і 

гумориста. Захід «Гуморески та байки» 

 

13.11.19 

Бібліотекар, 

вч. української 

літератури 

 

     

4 Міжнароднийдень толерантності 16.11.19 Бібліотекар, 

кл. керівники 

15.11.1

9 

5 Всесвітній день дитини. «Дитинство моє 

веселкове», конкурс малюнків 

20.11.19 Бібліотекар,пе

дагог -

організотор 

 

6 День пам’яті голодомору та політичних 

репресій, тематична виставка 

23.11.19 

 

Бібліотекар, 

вчитель історії 

22.11.1

9 

 

7 140 років від дня народження Грицька 

Чупринки (1879—1921), українського поета.  

27.11.19 Бібліотекар, 

вч. української 

літератури 

 

8 Робота гуртка «Книжкова лікарня» 28.11.19 Бібліотекар  

9 29.11 - 120 років від дня народження Григорія 

Михайловича Косинки  (1899—

1934), українського письменника. 

29.11.19 Бібліотекар, 

вч. української 

літератури 

 

10 Рейд-перевірка збереження підручників 29.11.19 Бібліотекар  

 

Грудень 

1 День боротьби зі СНІДом, тематична виставка  01.12.19 Бібліотекар, 

кл. керівники 

02.12.1

9 

2 Аналіз читацьких формулярів, вивчення інтересів 

учнів. 

04.12.19 Бібліотекар, 

актив бібліотеки 

 

3 День Збройних Сил України. 

 

06.12.19 Бібліотекар, 

педагог -

 



організотор 

4  Міжнародний день прав людини.  

 1948 – ГенеральнаАсамблея ООН 

ухвалила Загальнудекларацію прав людини. 

 

10.12.19 Бібліотекар, 

 вчитель історії 

 

5 - Святителя і чудотворця Миколи 

«Відчиняйте двері – йде Миколай» 

 

19.12.19 Бібліотекар, 

педагог –

організотор 

 

6 Рейд-перевірка  збереження підручників 25.12.19 Бібліотекар  

 

СІЧЕНЬ 2020 рік 

1  «Щедрий вечір, добрий вечір », вивчення 

традицій українського народу 

14.01.20 Бібліотекар, 

педагог -

організотор 

 

2 Заповнення календаря знаменних й пам’ятних 

дат 

Протягом 

місяця 

Бібліотекар  

3 Посвята в читачі ІІ 

тиждень 

Бібліотекар  

4 Тематична виставка «Я громадянин України» ІІ 

тиждень 

Бібліотекар, 

вчитель історії 

 

5 Гурток «Книжкова лікарня » 

 

19.01.20 Бібліотекар, 

учні 6 класу 

 

6 День Соборності та свободи України 

Тематична викладка книжок 

22.01.20 Бібліотекар, 

вчитель історії 

 

7 230 років від дня народження Петра 

Петровича Гулака-Артемовського (1790-

1865), українськогопоета, перекладача, 

педагога, культурно-громадського діяча. 

27.01.20 Бібліотекар, 

вч. української 

літератури 

 

8 День пам’яті бою під Крутами 

Тематична виставка 

   29.01.20 Вчитель  історії, 

бібліотекар 

 

9 Рейд-перевірка підручників ІV 

тиждень 

Бібліотекар  

10 90 років від дня народження Всеволода 

ЗіновійовичаНестайка (1930-

2014), письменника, 

класикасучасноїукраїнськоїдитячоїлітератури. 

30.01.20 Бібліотекар, 

вч. української 

літератури 

 

 

ЛЮТИЙ 

1 Знайомство першокласників з сільською  

бібліотекою, екскурсія. 

05.02.20 Бібліотекар,  

кл. керівник 

 

2 День вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав. Тематична викладка 

«На Афганській землі…» 

15.02.20 Бібліотекар, 

вчитель історії 

14.02.

20 

3 День ГероївНебесноїСотні. 

 

20.02.20  Бібліотекар, 

педагог -

організотор 

 

4 Міжнародний день рідної мови. 

«Збережемо мову – виборемо майбутнє!» 

21.02.20 Бібліотекар, 

вч. української 

мови 

 

5 Рейд-перевірка збереження  підручників 25.02.20 Бібліотекар  

6 Робота з читачами-боржниками шкільної Протягом Бібліотекар  



бібліотеки року  

7 Гурток «Книжкова лікарня » 

 

28.02.20 Бібліотекар, 

учні 7 класу 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

1 Святковий концерт до  Дня 8-го березня. 06.03.20 Бібліотекар, 

педагог -

організотор 

 

2 Шевченківські читання до дня народження  

Т.Г.Шевченка «Тарас Шевченко – символ 

України»  

09.03.20 Бібліотекар, 

вч. української 

літератури 

 

3 Тиждень дитячої та юнацької книги 

(окремий план) 

09.03.- 

13.03.20 

Бібліотекар, 

кл. керівники, 

сільський 

бібліотекар 

 

4 90 років від дня народження Ліни Василівни 

Костенко (1930), української письменниці -

шістдесятниці, поетеси. 

19.03.20 Бібліотекар, 

вч. української 

літератури 

 

5 Гурток «Книжкова лікарня» 20.03.20 Бібліотекар  

6 Благодійна акція «Подаруй бібліотеці 

книжку».Оголошення на лінійці 

ІІІ-йтиж. Бібліотекар, 

кл. керівники 

 

7 Всесвітній день поезії. 21.03.20 Бібліотекар, 

вч. зарубіжної 

літератури 

23.03.

20 

8 Рейд-перевірка підручників 27.03.20 Бібліотекар, 

учні 7 класу 

 

 

КВІТЕНЬ 

1 Міжнародний день птахів 

Виставка книжок,малюнків про птахів 

01.04.20 Бібліотекар, 

кл. керівники 

 

2 Міжнародний день дитячої книги. Огляд 

дитячої книги, виставки,бесіди про дитячу 

літературу 

02.04.20 Бібліотекар, 

сільський 

бібліотекар 

 

3 Всесвітній день мультфільмів 06.04.20 Бібліотекар,педагог 

-організотор 

 

4 Всесвітній День здоров’я 07.04.19 Бібліотекар, 

кл. керівники 

 

5  87 років від дня народження БлизнецяВіктора 

Семеновича (1933 – 1981), письменника 

10.04.20 Бібліотекар, 

вч.літератури 

 

6 Міжнародний день польоту людини в космос 12.04.20 Бібліотекар 13.04.

20 

7 Рейд-перевірка підручників. 

Оголошення на лінійці 

15.04.20 

17.04.20 

Заст. дир.з ВР, 

бібліотекар 

 

8 Всесвітній день книги та авторського права 23.04.20 Бібліотекар 

 

 

9 День Чорнобильської трагедії, виставка 

«Болить Чорнобилем земля» 

26.04.20 Бібліотекар, 

педагог -

організотор 

27.04.

20 

 

 



 

ТРАВЕНЬ 

1 День мiжнародної солiдарностi трудящих. 

Встановлено конгресом II Iнтернацiоналу 

(Париж, 14-21 липня 1889 року). 

01.05.20 Бібліотекар  

2 День пам’яті та примирення в Україні 08.05.19 Бібліотекар  

3 День перемоги над нацизмом у Європі, 

«Дорогами Перемоги»  - книжкова виставка 

09.05.19 Бібліотекар, 

вчитель історії 

 

 День матері в Україні. 

Конкурс віршів, малюнків 

ІІ 

тиждень 

Бібліотекар, 

педагог -

організотор 

 

4 Рейд-перевірка підручників. 14.05.20 Бібліотекар  

5  Мiжнародний день родини (сiм'ї). 

Вiдзначаєтьсящорiчно за рiшенням Генеральної 

Асамблеї ООН ( вiд 20 вересня 1993 року). 

15.05.20 Бібліотекар, 

сільський 

бібліотекар 

 

6 День української вишиванки. 

«Краса і велич символів України» 

21.05.20 Бібліотекар, 

педагог -

організотор 

 

7 Організація роботи з фондом шкільних 

підручників: прийом шкільних підручників 

ІV-

тиждень 

Бібліотекар, 

кл. керівники 

 

 

ЧЕРВЕНЬ 

1 Міжнародний день захисту дітей. 

«Малюємо на асфальті» 

01.06.20 Бібліотекар, 

педагог -

організотор 

 

2 «Цей чудовий світ тварин», година цікавих 

повідомлень. 

08.06.20 Бібліотекар, 

кл. керівник 

 

3 «Підручник відпочиває – книга ювіляр розважає» 11.06.-

12.06.20 

Бібліотекар, 

сільський 

бібліотекар 

 

4 «Бібліотечний марафон» читання казок 15.06. -

18.06.20 

Бібліотекар, 

кл. керівник 

 

 

 

 

 


