
Організаційні заходи бібліотеки 

на 2017 – 2018 н.р. 

  
  

№ 

п/п 

Заходи Дата Відповідальний 
  

Серпень - вересень   

1. Вивчити стан 

забезпечення учнів 

підручниками 

серпень Бібліотекар 

  

2. Здійснити прийом і 

технічну обробку нової 

літератури і 

підручників. 

серпень 

вересень 

Бібліотекар 

  

3. Провести 

перереєстрацію читачів 

на 2017-18н.р. 

вересень Бібліотекар 

  

4. Консультувати читачів 

під час видачі 

літератури щодо 

правил користування 

бібліотекою. 

вересень Бібліотекар 

  

5. Видати підручники 

учням школи ,згідно 

графіка . 

Серпень-

вересень 

Бібліотекар, 

Кл.керівники   

6. Оформити тематичну 

поличку до першого 

уроку «З любов’ю до 

України» 

серпень Бібліотекар 

  
  

7. Створити новий актив 

читачів на 2017-18 н.р. 

вересень Бібліотекар 
  

8. Провести аналіз складу 

підручників і 

літератури на засідання 

МО вчителів 

предметників та 

класоводів. 

серпень-

вересень 

Завуч НВР 

Бібліотекар 

  

9. Оформити книжкову 

виставку «На хвилинку 

зупинись, на новинку 

подивись» 

жовтень Бібліотекар 

  

10. Організувати і 

розпочати проведення 

традиційного огляду-

вересень Бібліотекар, 

Організатор з НВР   



конкурсу „Живи, 

книго!” 

11 Організувати гурток 

«Книжкові Айболити» 

вересень Бібліотекар 
  

12 Підготувати тематичну 

книжкову виставку до 

дня рятувальника 

«Вони рятують наше 

життя» 

17 вересеня Бібліотекар 

  

13 Провести літературну 

гру «Обізнаний, 

значить врятований»  

11 вересня Бібліотекар, учні 10-

11-х класів   

14 Підготувати і провести 

захід присвячений 

Всеукраїнському дню 

бібліотек (окремо) 

До 30 

вересня 

Бібліотекар, 

кл.керівники, ЗНР, 

педагог організатор. 
  

  

Жовтень 
  

1. Підготувати виставку 

літератури до Дня учителя 

до 05.10. Бібліотекар 
  

2. Здійснювати профконсультації 

з метою вивчення життєвих 

планів, пізнавальних інтересів 

школярів. 

Постійно Бібліотекар 

  

4 Підготувати і провести 

 Місячник популяризації 

бібліотечно-бібліографічних 

знань присвячений 

Всеукраїнському дню 

бібліотек (окремо) 

На протязі 

місяця 

Бібліотекар, 

кл.керівники, 

ЗВР, педагог 

організатор. 
  

4 Оформити тематичну 

виставку до Міжнародного 

дня боротьби проти насилля 

«Підліток і закон» 

До 4 

жовтня 

бібліотекар 

  

6 Оформити книжкову виставку 

до дня народження Івана 

Федоровича  Драча – 

українського поета, 

політичного діяча.  

17 жовтня бібліотекар 

  

7 Робота гуртка «Книжкові 

Айболіти» 

Третій 

тиждень 

Бібліотекар 

  
  

8 Підготувати книжкову 

виставку присвячену Дню 

визволення України від 

28 жовтня Бібліотекар 

  



фашистських загарбників 

  

  

Листопад 
  

1 Поповнити новими 

матеріалами постійно діючі 

книжкові виставки. 

Протягом 

місяця 

Бібліотекар 

  

2 Спланувати і провести заходи 

до дня української писемності 

– 9 листопада. 

Другий 

тиждень 

Бібліотекар, 

вч.предметники   

3 Рейд-огляд підручників. 

Перший тур конкурсу «Живи, 

книго!» 

Четвертий 

тиждень 

Бібліотекар 

Актив 

бібліотеки 

  

4 Робота гуртка «Книжкові 

Айболіти» 

Третій 

тиждень 

Бібліотекар 
  

5 Передплата періодичних 

видань на 2018 рік. 

Протягом 

місяця 

Бібліотекар 
  

6. Проаналізувати читацькі 

формуляри учнів 1-4 класів 

Протягом 

місяця 

Бібліотекар, 

кл.керівники 
  

7. Взяти участь у підготовці і 

проведенні Дня пам’яті жертв 

голодомору. Оформити 

книжкову виставку. 

Четвертий 

тиждень 

Бібліотекар 

  

8 Скласти рекомендаційний 

список літератури «Трагедія 

України – голодомор». 

Четвертий 

тиждень 

Бібліотекар 

  

Грудень 
  

  

1. Підібрати літературу і 

провести бесіди «Жити 

в світі, в якому є ВІЛ» 

До 1 грудня Бібліотекар, 

соціальний 

педагог 

  

2. Оформити книжкову 

виставку „Ось де, 

люди, наша слава, 

слава України” (до дня 

захисника Вітчизни) 

До 6 грудня Бібліотекар 

  

6. Підібрати літературу 

до свята Святого 

Миколая 

Третій тиждень Бібліотекар 

  

7. Провести засідання 

активу читачів 

„Підсумки І-го туру 

Четвертий 

тиждень 

Бібліотекар, 

актив читачів   



огляду-конкурсу 

„Живи, книго!” 

8. Оформлення робочої 

документації. 

До 30 грудня Бібліотекар 

  
  

4. Підібрати літературу і 

провести бесіди „Як 

зустрічають Новий рік 

в різних країнах” 

Четвертий 

тиждень 

Бібліотекар 

  

  

Січень 
  

1. Оформити стенди: „Як 

ми зберігаємо 

підручники”, „Книга 

дякує”, „Книга 

скаржиться” за 

результатами рейду 

перевірки стану 

підручників 

Перший тиждень Бібліотекар 

2. Оформити книжкову 

виставку «Радуйся, 

земле» 

Перший 

тиждень 

Бібліотекар 

3. Систематично 

поповнювати 

краєзнавчий каталог 

Протягом 

року 

Бібліотекар 

6. Оформити тематичну 

виставку присвячену 

дню соборності 

України 

22 січня Бібліотекар 

  

7. Лицарський подвиг 

юних українців 

29.01.1918 р. „Герої 

КРУТ”. Підібрати 

літературу і оформити 

книжкову виставку 

Четвертий 

тиждень 

Бібліотекар 

  

  

Лютий 
  

1. Оформити книжково-

журнальну виставку 

«Афганістан болить в 

моїй душі» 

До 15 лютого Бібліотекар 

  

2. Оформити тематичну 

полицю до 

Міжнародного дня рідної 

мови – 21 лютого, для 

Другий тиждень Бібліотекар 

  



учнів 1-4 кл. „Рідна мова 

– Всесвіту основа” 

  

3. Проаналізувати читацькі 

формуляри 5-9 кл. 

Протягом місяця Бібліотекар, 

кл.керівники 
  

  

 Березень 
  

1. Оформити тематичну 

виставку «Видатні 

жінки епохи» 

До 8.03. Бібліотекар 

  

2. Всеукраїнський тиждень 

дитячої та юнацької 

книги (за окремим 

планом) 

Третій тиждень Бібліотекар, 

класні  кер. 
  

3. Оформити книжкову 

виставку до дня театру 

«Весь світ – театр, і 

люди в ньому актори» 

До 27 березня Бібліотекар 

  

4. Скласти список 

рекомендованої 

літератури «Скільки 

світу, стільки й сміху» 

зробити виставку 

книжок. 

До 1 квітня Бібліотекар 

  

    

Квітень 
  

1. Оформити книжкові 

виставки: «Скоро 

державна атестація», 

«Для вас випускники» 

Другий тиждень Бібліотекар 

  

2. Оформити тематичну 

полицю «Загляньмо в 

очі природі»  

До 22 квітня Бібліотекар 

  

3. Скласти список 

рекомендованої 

літератури « Надії 

зеленого дому» (на 

екологічну тематику) 

Третій тиждень Бібліотекар 

  

4. Доповнити папку 

„Чорнобиль – біль наш 

довічний” і оформити 

книжкову виставку. 

 До 26 квітня Бібліотекар 

  

5. Передплата періодичних 

видань на ІІ півріччя 

Четвертий 

тиждень 

Бібліотекар, 

директор 
  



2018р. школи 

  

Травень 
  

1. Оформити книжкову 

виставку «Ніщо не 

забуте – ніхто не 

забутий» присвячену 

Дню Перемоги 

Перший тиждень Бібліотекар 

  

2. Підготувати список 

рекомендаційної 

літератури для дітей 1-4 

класів «Діти війни» 

Перший тиждень Бібліотекар 

  

3. Підвести підсумки 

огляду-конкурсу за рік 

«Живи, книго!» і 

оновити результати на 

відповідних стендах та 

сайті. 

Третій тиждень Бібліотекар 

актив 

бібліотеки 
  

4. Робота з боржниками Протягом місяця Бібліотекар   

5. Оформити книжкову 

виставку «Я перед нею 

помолюсь, як перед 

образом святим» 

присвячену Дню Матері. 

До 13 травня Бібліотекар 

  

  

Червень 
  

1. Прийом підручників 

(згідно плану) 

  Бібліотекар 
  

2. Планування роботи на 

2018-2019 н.р. 

Протягом місяця Бібліотекар 
  

3. Провести 

інвентаризацію 

навчальної літератури. 

Перший тиждень Бібліотекар, 

комісія   

 
 


