
Аналіз роботи бібліотеки за 2017/2018 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 2017/2018 навчальному році бібліотека працювала згідно з річним планом 

роботи.  

Відповідно до плану роботи діяльність бібліотеки була спрямована на:  

- комплектування, обробку та збереження основного бібліотечного фонду та 

фонду навчальної літератури;  

- організацію та ведення довідково-бібліографічного апарату бібліотеки;  

- ефективне обслуговування користувачів бібліотеки шляхом надання 

інформаційно-бібліографічної підтримки навчальної, творчо-пізнавальної, 

самоосвітньої, дозвіллєвої діяльності учнів; інформаційно-консультативного 

супроводу професійного зростання педагогічного колективу;  

- роботу щодо популяризації книги та бібліотеки, організації конкурсів, 

акцій, оглядів-конкурсів;  

- формування інформаційно-бібліографічної культури, навичок незалежного 

користувача, інформаційної компетентності особистості;  

До послуг користувачів бібліотека пропонує 17101 примірників книг. З них: 

основний книжковий фонд налічує 4825 примірників, фонд підручників – 12237 

примірників, методичної літератури – 39.  

На протязі навчального року за бюджетні кошти надійшло 1292 підручника 

для учнів 4, 7 та 9 класів. Завдяки благодійній акції «Подаруй шкільній 

бібліотеці книгу» фонд бібліотеки поповнився художньою та довідковою 

літературою на 124 екземпляри. 

С початку навчального року до бібліотеки було записано 593 читача, з них: 

541 учнів 1-11 класів, 43 вчителя, 5 батьків, працівників школи - 4. 

Книговидача художньої та галузевої літератури склала – 4465 примірників; 

відвідувань читачів – 4059. Середня відвідуваність бібліотеки щодня становить 

16 користувачів. Аналіз показників відвідуваності шкільної бібліотеки різними 

групами користувачів свідчить про те, що найбільшу активність виявили учні 2-4 

класів (41%), а також вчителі (23%). Відвідуваність бібліотеками учнями 10-11 

класів становить лише 9%.  

Аналіз книговидач показав, що найбільшим попитом користується 

література з мовознавства та літературознавства – 36%, художні твори – 31%, 

природнича література – 14%, педагогічна література – 9%, література з 

мистецтва та фізичної культури – 5%, технічна література – 4%,  довідкова – 1%.  

У бібліотеці активно використовуються енциклопедії, довідники, словники, 

бібліографічні посібники.  

Але відсутність достатньої кількості комп’ютерів та доступу до мережі 

Інтернет значно знижує рівень бібліотечно-інформаційного забезпечення 

навчально-виховного процесу. 

Аналіз моніторингу забезпеченості учнів підручниками на 2017/2018 

навчальний рік показав, що на 100 % забезпечені підручниками такі класи: 1, 2, 



3, 5, 6, 8, 9, 10; на 97% - учні 4, 7 та 11 класів. Середня забезпеченість 

підручниками становить 99%.    

З метою збереження книжкового фонду проводиться систематична 

перевірка якості збереження підручників, бесіди з учнями про стан та бережливе 

ставлення до книжок.  

В навчальному році були передплачені за бюджетні кошти 5 назв 

періодичних загальнопедагогічних, фахових, науково-популярних видань на 

суму 2655,43 грн., які зберігаються в бібліотеці і доступні для користування 

учням та педагогічному колективу. 

Протягом навчального року проводилась робота з боржниками. Серед учнів, 

які своєчасно не повертають книги до бібліотеки проводились індивідуальні та 

групові бесіди.  

Бібліотека працює в тісному контакті з педагогічним колективом школи та 

бере активну участь у проведенні предметних тижнів.  

Прагнучи розкрити та наблизити фонд до читача бібліотека постійно 

організовувала книжкові виставки, бібліографічні огляди, тематичні полички, 

складала рекомендовані списки літератури. Безперервно діяв  цикл виставок-

переглядів до знаменних та пам’ятних дат. Усього було оформлено 34 яскравих 

книжково-ілюстративних виставки. Систематично оновлюються діючі книжкові 

виставки та тематичні полички: «Бережи здоров’я з молоду», «Місто моє – 

гордість моя», «Квітуча моя Одещина – перлина в чаші землі», «Наша країна - 

Україна», «Виховуємо громадянина – патріота України», «Закон і право», 

«Чорнобиль…Біль…Пам'ять..», «Козацькими шляхами…», «В пам’яті 

народній», «Україна у полум’ї війни». 

Формуванню позитивного іміджу бібліотеки загальноосвітнього 

навчального закладу, вихованню справжніх читачів, духовному збагаченню 

учнівської молоді сприяли заходи Всеукраїнського дня бібліотек, Міжнародного 

місячника шкільних бібліотек, Тижня дитячого читання. !». У рамках заходів в 

школі було проведено багато цікавих та змістовних тематичних заходів: 

презентації книжкових новинок, літературні мандрівки та ігри, бібліотечні 

уроки, конкурси малюнків та ін. 

Таким чином, протягом 2017/2018 навчального року, робота бібліотеки була 

спрямована на виконання основних завдань і напрямків діяльності, зазначених у 

річному плані роботи бібліотеки. 

На жаль, шкільна бібліотека не має необхідного технічного оснащення 

(комп’ютерів, принтера). В наявність тільки один комп’ютер, проте й він не 

під’єднаний до мережі ІНТЕРНЕТ. Тому бібліотека немає можливості 

задовольнити інформаційні потреби користувачів бібліотеки в повному обсязі.  

Тому бібліотека у 2018/2019 н. р. ставить такі завдання: стати складовою 

ланкою інформаційного простору школи; підготувати школярів до життя в 

інформаційному суспільстві; заохочувати учасників навчально-виховного 

процесі, насамперед учнів, до систематичного читання; підвищення рівня 

читацької компетентності. 

Основними напрямками роботи шкільної бібліотеки як інформаційного, 

культурологічного центру у 2018/2019 навчальному році будуть: вивчення 

інформаційних потреб та запитів читачів; повноцінне інформаційне 



забезпечення навчально-виховного процесу; інформаційний сервіс шкільної 

бібліотеки,формування в учнів основ інформаційної культури; створення 

оптимальних умов формування та розвитку особистості через пробудження 

актуалізованого інтересу до читання. 


