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Статистичний звіт роботи бібліотеки 

за  2019-2020 н. р. 

 
І.  Бібліотечний фонд. 

    1. Книжковий фонд     на  18.05.2020 рік  складає: 17339( сімнадцять тисяч 

триста тридцять дев’ять екземплярів) примірників  на загальну суму: 360166 

грн.70 коп. (триста шістдесят тисяч сто шістдесят шість грн.70 коп.) 

    2.За звітний період надійшло: 680 (шістсот вісімдесят ) примірників  на 

загальну суму: 25091 грн. 25 коп. (двадцять п’ять тисяч дев’яносто одна грн. 

25коп.) 

    3.Книжковий  фонд по шкільній програмі складає: 12409 примірників  

(дванадцять тисяч чотириста дев’ять). на загальну суму : 

350037грн.46коп.(триста п’ятдесят тисяч тридцять сім гр.46.коп.) 

     4.Книжковий фонд по методичній літературі складає: 104(сто чотири ) 

примірників на суму: 1987 грн. 62коп 

      5. Книжковий фонд художньої літератури складає : 4826 екземплярів на 

суму : 8141грн.62коп. 

       6.За звітний період в фонд шкільної бібліотеки  надійшло: 206 (двісті шість 

) примірників  на загальну суму: 6504 грн.62коп. ( шість тисяч п’ятсот чотири 

грн.62коп.). Надходження  відбулось за  державні  кошти. 

  

 Була оформлена підписка 8 (вісім ) назв  періодичних видань: 

 

 
«Діточки - квіточки» (газета) 
«В гостях у казки » (журнал) 
 «Котелло» (журнал) 
«Малятко» (журнал) 
«Моє хобі» (журнал) 
«Позакласний час» (газета) 
«Слово Приднестровья» (газета) 
«Шкільний бібліотекар» (журнал) 
  на суму: 1775 грн.53коп. (одна  тисяча  сімсот сімдесят п’ять   грн.. 53 коп.) 



 

 

 
II. Основні  контрольні показники роботи бібліотеки 

1. Кількість читачів - 617 

- учнів 1-4 класів - 243 

- учнів  5-9 класів - 273 

- учнів 10-11 класів – 51  

- вчителі - 45 

- робітники школи - 5 

2.  Книговидача: 12010 

- літератури - 3000 

- підручників –  9010    

3.Кількість відвідувань - 7115 

4. Фонд бібліотеки: 17339 

- підручників – 12409                                                                                                      

- книжковий  фонд - 4826 

- періодичні  видання - 8 назв 

5. Книгозабеспеченість:  

- література – 52,1 

- підручники – 29,2 

 
6. Обертаність шкільної бібліотеки: 

- підручників – 0,5 

- літератури – 0,2 

7. Відвідування – 11.5% 

III. Масова робота: 

 Бесіди – 3 

 Книжкові виставки - 18 

 Бібліотечний урок - 6 

 Книжковий огляд – 2 

 Екскурсія до бібліотеки – 2 

 Благочинні  акції  «Подаруй книгу бібліотеці !»  
 
  ІV.  Масові  заходи . 

1. На допомогу  учбовому процесу: 

 Книжкова виставка «Великі українці » (книги для середнього та старшого 

шкільного віку про видатних людей України та світу,  протягом року) 

 Книжкова виставка «Помічники в навчанні» (пізнавальні книги  для 

молодшого та середнього шкільного віку по техніці, науки, зброї, історії,   

протягом  року) 



 Книжкова  виставка «Лицарі України» (до Дня козацтва України)(1.10. – 

20.10.2019) 

 Книжкова виставка « Врятує світ лиш доброта » (04.12.2019) 
 Книжково-інформаційна виставка «Книги – ювіляри 2019-2020 року» 

          (протягом I - ІІ семестру, 1-11 класи)    

 

 Віртуальна  виставка «Людина і космос» (до Дня космонавтики,  10-

13.04.2020 всі категорії читачів ) 

 Тиждень дитячої та юнацької книги к/в «Книжковий орієнтир» 
(10.03.2020)  

 Книжково-ілюстративна виставка« Сім’я і школа – дві могутні сили 

виховання». (для батьків). 

 

2. Популяризація  літератури з краєзнавства: 

 Книжкова виставка «Знай і люби свій рідний край»(протягом року 

школярі знайомились  з історією Одесчини, етнографією   народів 

Бесарабії,  історією  нашого міста) 

 Краєзнавча бесіда «Легенди нашого міста» (19.11.2019, з групою учнів  4-

6 класів) 

3. Популяризація  літератури  з   патріотичного  виховання: 

 Книжкова виставка «Наша країна - Україна» (протягом року школярі 

знайомляться з книгами по історії, географії, природознавству, 

архітектурі, етнографії  та  народознавству, літературознавству,  

мистецтву   України) 

 Книжково-ілюстративна виставка «Революція Гідності»(12-22.11.2019). 
Для всіх категорій читачів. 
 

 Книжково-бібліографічний огляд «Воєнні сторінки історії 

України»(06.11.19.) 
  Книжкова виставка «День Соборності» (до дня Соборності України 

22.01.2020.) 

                                                                                                                                               
 Бесіда «Студентське військо героїчне » (до дня пам’яті  Героїв Крут, 

29.01.2020, група учнів 5-11 класів).  

 

 Книжково-ілюстративна виставка « Твої герої Україно! » (28.01.2020 до 

дня пам’яті Героїв Крут, 

 

 Ілюстративна виставка «Чужа війна» (до Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав, з  14 - 19.02.2020, ) 



 

 Книжково-ілюстративна виставка «Небесна сотня – памя’ть 

України»(20.02.2020, для всіх груп читачів) 

 

 Книжкова  виставка       «Пам'ять про вас у нашім серці жива»  
           ( 07.05.2020, до дня Перемоги) 

4. Популяризація   здорового способу життя : 

 Книжкова-ілюстративна  виставка «Олімпійці України…» (протягом  

року) 

 

 Конкурс – вікторина « Що я знаю про здоровий спосіб життя »(04.02.2020. 
група учнів 4-5класи) 

5. Популяризація  художньої літератури. 

5.1. Популяризація  творів  українських письменників: 

 Книжкова  виставка «Історія України на сторінках романів» (протягом  

року) 

 Книжкова виставка «Рідна мова - то доля народу  » (15.12. 2019 р.) 

 Книжкова виставка «В пам’яті народній»  (присвячена   Т.Г. Шевченко, 

протягом року) 

5.2.  Популяризація  творів  зарубіжних  письменників: 

 Книжкова виставка «Планета казок» (протягом  року) 

 Книжкова виставка «Книги – ювіляри 2019-2020 років» (протягом року) 

 Книжкова виставка  « Пригодам  - ура!!!» (протягом  року) 

 

 

  5.3. Популяризація  літератури  зі  збереження книг та підручників: 

 Бібліотечний урок «Вибір літератури. Методи і форми праці з книгою» 
(08.10.2019,  група учнів 4-8 класів ) 

 Бібліотечний урок « Скільки коштує безкоштовний підручник » (26.10.  
2019,  група учнів 3- 8класів ) 

 Урок-екскурсія до бібліотеки «Бібліотечний вернісаж»  ( група учнів 3-х 

класів   12.11. 2019 р. ) 

 Бібліофреш « Розмаїття дитячих журналів» (огляд по сторінкам дитячих 

журналів,  04.12.2019 р., група учнів 2-х  класів ) 

 Благочинна акція «Подаруй книгу бібліотеці!» (з 01.09.2019 р. до 31.05. 

2020 р. ) 

 Подорож у країну  «Журналія» (бібліографічний огляд журналів для дітей, 

21.02.2020, 3- 8 класи) 

6. Популяризація  літератури з  екологічного виховання: 

 Книжкова виставка «Загадковий світ тварин» (протягом року)   



 Година пам’яті, книжкова виставка: «Чорнобиль…Біль…Пам'ять…» (до 

дня пам’яті Чорнобильської трагедії, 26.04.2019, 5-11 класи) 

7. Популяризація  літератури з  правового   виховання : 

 Книжкова виставка « Всі ми різні , але ж маємо права…» ( до Дня людини   

з обмеженими можливостями, 03.12.2019 р.)  

 Тематична книжкова полиця «Правові знання підліткам»(протягом року) 

     

8. Популяризація літератури з естетичного виховання : 

 Книжкова виставка «Розмаїття рукоділля» (протягом  року) 

 Книжкова виставка «Який цікавий світ» (книги по культурології, 

етнографії: свята та традиції різних народів світу, протягом  року) 

ІX. Інформаційно-бібліографічна  робота 

 За  звітний  період  було   проведено: 

- проведено 2  книжкових  огляди; 

- продовжена робота  по  поповненню  новими  матеріалами  тематичних папок; 

- виконано 21 бібліографічних  довідок. 

X. Матеріально-технічна база бібліотеки 

 
1 Загальна   площа   бібліотеки 47.9 

2 Площа читальної  зали 23.6 

3 Площа  книгосховища 45.0 

4 Наявність  архіву - 

5 Наявність  телефону - 

6 Наявність комп’ютера так 

7 Наявність   ноутбука ні 

8 Наявність Інтернету так з(2019р.) 

 
 
Завідувач бібліотекою                                                          Н. М. Чуханенко. 
 

 


