
        Протягом 2016-2017 особлива увага придiлялась широкiй популяризацiї 

української лiтератури, лiтератури з питань освiти, iсторiї культури українського 

народу i вихованню поваги до рiдної мови, нацiонально-культурних i духовних 

надбань нашого народу.  У 2016-2017 навчальному році  шкільна бібліотека 

працювала в тісному контакті з педагогічним колективом школи. Роботу бібліотеки 

було спрямовано на популяризацію книг, формування світогляду дітей, реальну 

допомогу кожному в задоволенні читацьких потреб , інтересів, запитів. Всю роботу 

бібліотека проводить згідно річного плану. Для забезпечення читачів необхідною 

для навчально-виховного процесу літературою постійно вивчались читацькі 

потреби. В цьому напрямку проводяться індивідуальні бесіди з учнями школи для 

вивчення їх інтересів та інформаційних потреб, бесіди з вчителями, ознайомлення 

із новою навчальною, методично, художньою літературою шляхом проведення 

тематичних виставок. 

 Були створенні умов для розвитку інтелектуального потенціалу, на протязі 

року проводились заходи що до виховання в учнів поваги до державних 

символів України, Конституції України, свідомого ставлення до обов’язків 

людини і громадянина; 

 Використовувались різноманітних форм і методів краєзнавчої роботи, для 

виховання любові до рідного краю; 

 Проводилось інформаційне обслуговування педагогів, спрямоване на 

підвищення їх методичної та педагогічної майстерності; 

 Учні та педагоги своєчасно отримували навчальну, художню та методичну 

літературу; 

 Призентувалися книги, постійно оновлювались матеріали, календарь 

пам’ятних дат, своєчасно оброблювались нові надходження. 

Проведено цикл бесід про роль бібліотеки і культуру читання. 

Було оформлено книжкові виставки до знаменних дат року: 

- Міжнародний день розповсюдження грамотності 

- До Всеукраїнського дня бібліотек. 

-. До Дня захисника України (Указ Президента України № 806/2014 від 14.10.2014 

р.) 

- До дня українського козацтва 

- До дня української писемності та мови 

- До дня пам’яті «Бабин Яр, Дробицький Яр – символ вічної скорботи». 

- До дня Гідності та Свободи 

- До дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій 

-До річниці Соборності України. 

-На Афганській землі… виведення радянських військ з території Афганістану. 

- До річниці від дня народження Лесі Українки (1871-1913) видатної української 

поетеси. 

- До Міжнародного жіночого дня – 8 березня. 



- До дня народження Т.Г.Шевченка. (1814-1861). 

-До річниці першого польоту людини до космосу. 

- До 30-ї річниці трагедії на Чорнобильській АЕС. 

- До  річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. «Тих днів нам не забути» 

- До дня матері. 

Проходят бібліографічні огляди: 

 До Дня художника; 

 До дня української писемності; 

 До дня Чорнобильської трагедії; 

 До дня матері; 

 «Великі українці»; 

 Рекомендуємо почитати; 

 До ювілейних дат; 

Продовжувалась роботи літературно-інформаційного центру: 

 «Виставка однієї книги»; 

 «На хвилинку зупинись, на новинку подивись»; 

 «Знайомтесь: нові книжки»; 

 «Виставка книг-ювілярів 2016-2017 років». 

 «Энциклопєдія твій друг та порадник» 

 «Україна моя – рідна земля» 

 «Народний словник» 

 «Щевченко Т.Г.» 

 Книги про природу («У світі тварин») 

 Чугуєв – краю рідний 

 Харків 

 English books 

 Сім'я і школа – дві могутні сили виховання (для батьків) 

Також було проведено багато запланованих заходів: 

 Заходи по збереженню фонду підручників:  

 Рейди перевірки стану підручників; 

 До Дня бібліотек 

 Місячника «Шкільна бібліотека – центр національно-патріотичного 

виховання». 

 Місячника дитячої та юнацької книги; 



 Свято «Першого дзвоника». 

 Всеукраїнський день бібліотек. 

 «Знай та використовуй свої права». 

 День захисника України. 

 День працівників освіти. 

 Свято «Чарівна палітра осені». 

 День Святого Миколая. 

 Новорічні та різдвяні заходи. 

 Любов з першого погляду. До дня Святого Валентина. 

 До Міжнародного дня 8 березня. 

 Шевченківський тиждень. 

 До річниці трагедії на Чорнобильській АЕС. 

 День Перемоги. 

 Прощавай букварик 

  

 Індивідуальна та масова робота: 

 - інформування про роботу бібліотеки на сайті НВК 

 - надання допомоги учням та учителям за допомогою ресурсів інтернету. 

 - робота з активом читачів. 

 - бесіди, вікторини, повідомлення та інше: 

 - Книжкові виставки: 

 - «Україна – незалежна», 

 - «День Державного прапора», 

 - «Всесвітній день інформації», 

 - «День пам’яті жертв голодомору», 

 - «1 Грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом», 

 - «Зроби правильний вибір», 

 - «Твоє здоров,я в твоїх руках», 

 - «Шляхами партизанської слави», 

 - «Героїка Великої Вітчизняної», 

 - «Права і обов,язки дітей» та інші. 

 - бібліотека брала участь у предметних тижнях . 

 - допомога протягом року класним керівникам у проведенні бесід з питань 

техніки безпеки, охороні здоров’я і життя дітей. 

 - цикл заходів, присвячених Міжнародному дню рідної мови, спільно з 

учителями української мови та літератури. 

 - «Учителю вклонімося до землі». Допомога в урочистих заходах з нагоди 

Дня вчителя. 



 - виставка книг «Права дитини». 

 - свято День матері. Добір віршів, пісень про матір. 
 

    Шкільна бібліотека здійснювала свою роботу відповідно до Положення 

„Про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу” та вимог 

навчально-виховного процесу школи. 

     Виходячи з основних принципів виховання, робота бібліотеки буда направлена  

за приоритетними напрямами: 

- вивчення читацьких інтересів; 

- виховання інформаційної культури; 

- художньо – естетичне виховання; 

- морально – правове виховання; 

- економічне виховання учнів. 


