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І. Аналіз  роботи  шкільної  бібліотеки  за   

   2018-2019  навчальний  рік 

Шкільна  бібліотека  впродовж  2018-2019  навчального  року 

працювала в тісному контакті з педагогічним колективом і учнями школи. 

Бібліотекарі  дотримувались  всіх  нормативних  документів. 

 З метою сприяння вихованню творчого,гармонійного,досконалого,розвиненого 

покоління  Нової  української  школи та вихованню патріотизму,формування 

національної  культури,громадянськості,поширення інтересу до історії  рідного 

краю  за  допомогою літератури  бібліотекарями  школи  проводилися 

бібліотечні  уроки,бесіди,конкурси,оформлялися  виставки,куточок  захисника 

Вітчизни  і  куточок  читача. 

Також  було  проведено  уроки  і  цикл  бесід  про  роль  книги  і 

важливість  читання   в  житті  людини. 

Впродовж  року  бібліотекарі  брали  участь  у  всіх  загальношкільних 

заходах: 

а) оформлялися тематичні книжкові виставки; 

б) проводилися бібліотечні уроки,бесіди,конкурси; 

в) участь у Шевченківській декаді; 

г) участь у різноманітних конкурсах,святах,заходах; 

д) екскурсії  групи  п’ятирічок  і  1-х класів до бібліотеки. 

Було  оформлено  такі  тематично- книжкові  виставки: 

 «Здоров’я - це скарб,цінуй його»; 

 «Учителю,я дякую тобі»; 

 «Великий педагог,великий Добротворець»; 

 «Прочитай,це цікаво»; 

 «Спортивна слава України»; 

 «Закон і право»; 

 «Куточок захисника Вітчизни»;»Українська армія:минуле і сучасність»; 

 «Українц - нація героїв»; 

 «Мова – ДНК  нації»; 

 «Свіча  плакала - в скорботі»(Голодомор 32-33рр.); 



 «УПА.Історія  нескорених»; 

 «Творчі перлини письменників»; 

  «Загляньмо в очі природі»;»Світ навколо нас»; 

 «Духовна криниця українських традицій»;»Святині рідної землі»; 

 «Чорнобиль - біль наш довічний»; 

 «Я перед нею помолюсь,як перед образом святим»; 

 «Щоб сонцю і квітам всміхалися діти»… 

        Було  оформлено  виставки  до  дат  календаря: 

-«Його вічний слід на землі»(до100-р.В.О.Сухомлинського); 

-«Відкрий,о рідна мово,свої скарбниці золоті»; 

-«УПА - символ нескореності  і  волі»; 

-«Пам'ять серця»(до Голодомору); 

-«Вони  померли,як  герої ! Їх смерть - життя розбудить у народу»(до Дня 

гідності і свободи);           

-«ЗУНР - перший пагінець державності України»; 

-«Крути - бій за майбутнє України»; 

-«Немає більше від тієї любові,як хто душу свою покладе за друзів  своїх»(до 

5р. Небесної сотні); 

-«Володимир Івасюк - корифей музики»; 

-«Живуть в серцях людей слова безсмертні Кобзаря»(205р.); 

-«Чорнобильський дзвін»; 

-«Війна пройшла по їхніх долях»(до Дня Перемоги)... 

 Масові заходи: 

 Допомога протягом року класним керівникам у проведенні таких заходів: 

 бесід з питань техніки безпеки, охорони здоров’я і життя дітей; 

 цикл заходів, присвячених  дню рідної мови, Шевченківської декади 

спільно з учителями української мови та літератури; 

 допомога в урочистих заходах з нагоди Дня вчителя,Дня УПА та 

заходах,присвячених пам’ятним датам календаря; 

 конкурс малюнків до улюблених творів,книг. 

Проведена доброчинна  акція «Подаруй бібліотеці книгу»(1-11класи). 



 З  08  по  12 жовтня  2018  року  проходив  Тиждень  дитячої  та  юнацької  

книги. Протягом Тижня було проведено багато цікавих та змістовних заходів, 

на яких учні показали свої знання, вміння, навички  та творчі здібності. 

Шкільними бібліотекарями та учителями школи були організовані і пройшли за 

активною участю учнів конкурси,екскурсії, виставки. 

В рамках Тижня шкільним бібліотекарем Бацків Валентиною 

Олексіївною було оформлено книжкові виставки:»Великий педагог,великий 

Добротворець»,»Українці-нація героїв». У «Книжковій лікарні» впродовж 

Тижня учні 7-х класів разом з бібліотекарем займалися дрібним ремонтом книг. 

Для групи п’ятирічок  бібліотекарем Василишин Оксаною Тарасівною 

була проведена перша зустріч з бібліотекою,екскурсія «Подорож до міста 

Читайликів», під час якої діти дізналися,  де живуть книги і їх улюблені 

літературні герої.  

 В рамках Тижня було оформлено куточок читача до100-річчя від дня 

народження В.О.Сухомлинського і до річниці УПА шкільним бібліотекарем 

Василишин Оксаною Тарасівною. 

    Юні  книголюби змогли продемонструвати свою ерудованість  під час 

бесід,вікторин, конкурсів. У 1-7 класах було проведено конкурс малюнків 

«Казка на кінчику пензля»за творами В.О.Сухомлинського (Сова Іван 

Петрович,Паньків Тетяна Богданівна,класні керівники).Проведено Торко 

Христиною Володимирівною конкурс « Цікава закладка до книг» у 3-х 

класах.У 5-8 класах вчителі-філологи провели конкурс»Кращий читацький 

щоденник».Впродовж Тижня був проведений  Василишин Оксаною Тарасівною 

день бібліотворчості»Читаємо,малюємо,граємо»,голосні читання творів 

В.О.Сухомлинського у 5-х класах і конкурс літературних творів»Мої перші 

рядки»у 3-5класах(Василишин Оксана Тарасівна,Паньків Тетяна Богданівна). 

 У ході проведення були використані книжкові виставки,наочний 

матеріал.Переможців конкурсів було нагороджено призами і оголошено ї м 

подяку. 

 

 



У  листопаді  2018р. відбулися  цікаві,творчі  зустрічі  учнів, 

вчителів,бібліотекарів  школи  і  села,гостей  з  письменницями  Оксаною 

Тебешевською  і  Любов  Відутою. 

Письменниці  поділилися  своїми  життєвими  і  творчими  здобутками,а 

також  подарували  свої  книги  до  шкільної   і  сільської  бібліотек. 

       Протягом  усього  навчального року  бібліотекарями  школи  надавалась 

допомога  педагогічному  колективу  в  доборі  методичної  та  художньої 

літератури  для  проведення  уроків  та  різноманітних  заходів.  

  На  педагогічних радах  учителі  отримували  інформацію  про  нові 

надходження  до  бібліотеки  підручників  та  художньої  літератури. 

  Велися всі форми  обліку  фонду  бібліотеки. 

  Своєчасно  ведеться  обробка, видача  нових  підручників, а  також 

списання  старих  підручників. 

  Проведено  інвентаризацію  фонду  підручників. 
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