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Про стан роботи шкільної бібліотеки,
забезпеченості підручниками

Відповідно до плану роботи школи-інтернату на 2013/2014 навчальний
рік

вивчено

стан

роботи

шкільної

бібліотеки,

стан

забезпеченості

підручниками. В процесі вивчення перевірено виконання вимог Конституції
України, Законів України «Про освіту», «Про бібліотеки і бібліотечну справу»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 року «Про схвалення
державної цільової програми підтримки та розвитку дитячого читання на період
до 2015 року» та інших нормативно-правових документів.
Бібліотека є структурним підрозділом школи-інтернату, який здійснює
бібліогра-фічно-інформаційне,

культурно-просвітницьке

забезпечення

навчально-виховного процесу.
Головними завданнями шкільної бібліотеки є: підвищення педагогічної
майстерності працівників шляхом популяризації педагогічної, науковометодичної літератури, фахових періодичних видань; забезпечення учнів
підручниками, художньою, науково-популярною, довідковою літературою,
поповнення

бібліотечного фонду художньою літературою серії «Шкільна

бібліотека», продовження акції «Подаруй бібліотеці книгу»; проведення
різноманітних масових заходів з метою популяризації книги, виховання
культури читання, загальної читацької культури, залучення учнів, педагогів,
батьків до участі в науково-пошуковій та краєзнавчій роботі. спрямування

роботи бібліотечного гуртка на збір матеріалів з історії Харківського регіону,
продовження введення в роботу шкільної бібліотеки новітніх інформаційнокомунікативних технологій, оволодіння інноваційними методами роботи,
підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти, ознайомлення з фаховими
журналами, відвідування засідань методичного об’єднання, співпраця з
бібліотеками міста Харкова, вивчення та впровадження передового досвіду
кращих бібліотек. України.
Протягом навчального року бібліотекар Чернописька А.М. розширює
бібліотечно-інформаційні послуги на основі вдосконалення традиційних і
впровадженню нових бібліотечних форм і методів роботи, новітніх технологій.
Кількість читачів у бібліотеці становить 334 (учнів - 238, педагогічних
працівників та інших користувачів - 96).
Бібліотечний фонд становить: основний - 27.760 прим., підручників - 6.589
прим,. періодичних видань - 4.984 прим. (151 назва), електронних дисків – 49
прим.
Поповнення фондів бібліотеки здійснюється за бюджетні кошти,

та

позабюджетні кошти від батьків, педагогічних працівників та учнів.
Протягом року бібліотекарем проведені заходи: відкрито 38 тематичних
виставки літератури до знаменних календарних дат: «День Незалежності
України», «1025 річниця Хрещення Русі-України», «Україна – 22 рік
державотворення

та

перспективи

Євроінтеграції»,

«Вони

захищали

Харківщину» (до 70 річниці визволення Харкова від німецько-фашистських
загарбників), «День партизанської слави», «Невичерпні джерела творчості
Сухомлинського» (до 95 річниці від дня народження», «День визволення
України від фашистських загарбників». «Лицарі народної волі» (до 521 річниці
українського козацтва), «Міжнародний день толерантності», «День пам’яті
жертв голодомору і політичних репресій в Україні», «Всесвітній день боротьби
зі СНІДОМ», «Милосердя в нашому житті» (до Міжнародного дня інвалідів),
«День Збройних сил України», «Міжнародний день захисту прав людини»,
«День Миколая Чудотворця» та інші.

Видано 3 експрес-інформації для вчителів-предметників з метою
надання актуальної інформації з питань викладання предмету, огляду
нормативно-правових документів, фахових періодичних видань, поповнення
предметної картотеки в кожному кабінеті.
Проведено 2 екскурсії: «Здрастуй, бібліотеко!» (для учнів 1 класу),
«Екскурсія до бібліотеки-філіалу № 36 ЦБС Жовтневого району» (для учнів 89 класу), підготовлено 12 інформаційних книжкових пам’яток для кожного
класу на тему: «Музей хліба», проведено 8 індивідуальних, групових,
ознайомчих бесід на теми: «Пам’ятаємо героїв імена» (до дня партизанської
слави), «Щоденник читання – дзеркало, в якому автор відображає свою душу»
(для учнів 4 класу),

при виборі літератури та поверненні книги; біля

тематичних полиць, в тому числі

ознайомчі бесіди з новими читачами:

Лузановим Сергієм (4 клас); Ділятіною Міленою (6 клас); Тарасовою Юлією
(3 клас).
Оформлено нових тематичних папок - 5: «Мить вічності і вічність миті»
(до 90-річчя Олександра Сизоненка, видатного українського письменника),
«Наша вічна вдячність Кобзареві» (до 200-річчя від дня народження

Т.Г.

Шевченка), «Невідомий Борис Грінченко» (до 150-річчя від дня народження
українського

письменника),

«Цікавий

світ

професій»

(на

допомогу

старшокласникам у виборі професії), «Обдарованість» (на допомогу педагогам
в роботі з обдарованими дітьми).
Заняття літературного гуртка «Друзі книги» для учнів першого класу
проводились 2 рази на місяць на теми: «Бібліотеки – скарбниці надбань
людства», «Усна народна творчість. Билини», «Чарівний світ казок», «Казки
народів світу» тощо, проведено 4 бібліотечно-бібліографічних уроки на теми:
«Ознайомлення з книгою, правила користування» (1 клас), «Структура книги»
(2 клас), «Ілюстрація в книжці. Художники дитячої книги» (3 клас).
«Періодичні видання для молодших школярів. Оформлення передплати
дитячих журналів в поштовому відділенні» (4 клас).

Забезпечено інформаційно-бібліографічними матеріалами масові заходи:
«Розпорядок дня» (до шкільної лінійки, 6 клас), «Правила дорожнього руху»
(вікторина, 1 клас), «Безпека життєдіяльності» (шкільна лінійка, 5-Б клас),
«Свято осені» (свято, 6 клас). «Періодичні видання для молоді» (відкритий
урок. 10 клас), «Українці за кордоном» (бесіда, 8 клас). «СНІД – чума століття»
(бесіда, 10-11 клас). «Конкурс читців» (до свята української мови, 5-А, 5-Б
класи), «Тижня протидії торгівлі людьми» (18-22.11.2013). «Тижня права»
(9-12.12.2013). «100-річчя Миколи Амосова» (бесіда, 7 клас), «Ваші права,
діти» (шкільна лінійка до Тижня права, 5-Б клас). «В країні сонячних зайчиків»
(літературне читання, 3 клас), «Сонячний промінь Бориса Грінченка» (круглий
стіл, 10 клас), «Живая классика» (шкільний етап ІІ Всеукраїнського конкурсу
юних читців серед учнів 6-х класів), «Кращий куточок з ОБЖД» (по класах),
Проведено:

інформаційно-бібліографічний

супровід

шкільного

етапу

учнівських олімпіад з базових дисциплін: фізики, української мови. хімії,
бібліографічні огляди літератури на тему: «Ніхто не забутий. ніщо не забуто»
(до першого уроку). «Національно-патріотичне та громадянське виховання
учнів», «Нові надходження літератури», «Знайомимось з відділом галузевої
літератури» (для учнів 6 класу), шкільних лінійок – 1 на тему: «Перша
бібліотека Київської Русі» (до Всеукраїнського дня бібліотек з використання
мультимедійних технологій). Проведена передплата періодичних видань на
І півріччя 2014 року.
Відвідано семінари: «Шкільна бібліотека – потужний чинник освітніх
стандартів» (25.09.2013), «Організація роботи бібліотеки в мультимедійному
просторі» (27.11.2013). В рамках співпраці з бібліотеками міста була
прослухана лекція спеціаліста Соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Жовтневого району на тему: «Негативний вплив наркотиків, тютюну та
алкоголю на організм людини» в читальній залі бібліотеки-філіалу № 36 ЦБС
Жовтневого району; «Кримінальний кодекс України» (зустріч з працівниками
Харківської обласної бібліотеки для дітей).

Впроваджуються в роботу інноваційні форми обслуговування школярів:
віртуальні тематичні виставки оновлюються щомісяця на сторінці «Шкільна
бібліотека» на сайті школи-інтернату, в розділі «Корисні посилання» щомісяця
готуються списки рекомендованої літератури, корисні посилання на Інтернетресурси.
На засіданнях бібліотечної ради проводилась робота з технічної обробки
нових підручників, підшивка періодичних видань, робота «Книжкової лікарні».
допомога у рейдах перевірки підручників. З метою активізації та залучення
учнів, педагогів і батьків до участі в науково-пошуковій та краєзнавчій роботі,
члени бібліотечного гуртка провели роз’яснювальну роботу серед учнів 5 – 10
класів щодо збору інформаційних метеріалів на тему: «Житель мого району –
герой-визволитель» (до 70 річниці визволення України від фашистських
загарбників (28.10.2014 року).
Видано бібліографічних довідок – 488: складних - 9 (адресних,
тематичних, уточнюючих, фактографічних), простих

- 333 (суспільно-

політичних - 175, природничо-наукових - 45, виробничо-технічних - 6,
літературно-критичних - 96, інших - 11), електронних (з використанням мережі
INTERNET) -

146, (суспільно-політичних - 48, природничо-наукових – 6,

виробничо-технічних - 1, літературно-критичних - 32, інших - 59).
Бібліотека проводить роботу по забезпеченню учнів підручниками.
Своєчасно подаються замовлення на підручники відповідно до навчального
плану. Отримуються централізовано, своєчасно відповідно до їх надходження.
Стан забезпечення основними підручниками:
№
Класи
1. 1-4 класи
2. 5-9 класи
3. 10-11 класи
Разом по школі

Забезпеченість основними підручниками
100%
100%
100%
100%

Таким чином, уся робота шкільної бібліотеки спрямована на виховання
гармонійної

особистості,

свідомого

інтелектуального і творчого розвитку.

громадянина,

відкритого

до

Виходячи з вище зазначеного
НАКАЗУЮ:
1. Роботу

бібліотеки

по

створенню

бібліографічно-інформаційного,

культурно-просвітницького забезпечення

навчально-виховного процесу

вважати на належному рівні.
2. Бібліотекарю Чернопиській А.М.:
2.1.

Здійснювати бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів з
метою повного забезпечення навчально-виховного процесу.
Постійно.

2.2.

Проводити інформування педагогів про інноваційні засоби та форми
навчання і виховання.
Щомісячно, на нарадах при директорі.

2.3.

Відкривати і оновлювати тематичні літературні виставки в бібліотеці,
на сайті школи-інтернату.
Постійно.

2.4.

Готувати рекомендаційні списки літератури, експрес-інформації, плани
читання, інформаційні пам’ятки на допомогу педагогам.
Постійно.

2.5.

Активізувати залучення учнів, педагогів і батьків до участі в науковопошуковій та краєзнавчій роботі: членам бібліотечного гуртка провести
роз’яснювальну

роботу

серед

учнів

5–10

класів

щодо

збору

інформаційних метеріалів на тему: «Житель мого району – геройвизволитель» (до 70 річниці визволення України від фашистських
загарбників (28.10.2014 року).
Лютий-листопад 2014.
3.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з
навчально-виховної роботи Г.І. Чепелюк.

Директор школи-інтернату

Куліш В.І.

З наказом ознайомлені:
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1. Чепелюк Г.І.
2. Чернописька А.М.
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