
Звіт 

бібліотекаря 

КЗ «Тимошівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» 

Аналіз роботи бібліотеки за І семестр 2021-2022 навчального року 

Протягом навчального семестру шкільна бібліотека працювала в тісному 

контакті з педагогічним колективом закладу освіти. Роботу бібліотеки було 

спрямовано на популяризацію книг, формування світогляду дітей, реальну допомогу 

кожному в задоволенні читацьких потреб, інтересів, запитів. Всю роботу бібліотека 

проводить згідно річного плану. 

До бібліотеки записано 165 учнів, всі педагогічні працівники. 

Бібліотечний фонд на 2021 рік становить 6918 примірників, з них 3402 – 

українською мовою, 3516 – російською мовою. Надійшло документів за рік – 584 

примірників. Видано підручників – 1966 примірників. 

У 2021-2021 навчальному році були отримані нові підручники для 4-го та 8-го 

класу, які обрані були закладом освіти та схвалені колегією Міносвіти. 

У серпні 2021 року розпочалася робота по забезпеченню підручниками учнів 

5-9 класів з українською мовою навчання. Було взято у тимчасове користування 

підручники з українською мовою навчання у інших закладах освіти, а саме: 

№  Назва навчального закладу Кількість примірників 

1 КЗ «Василівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1» ВМРЗО 113 

2 КЗ «Михайлівська ЗОШ І-ІІ ступенів» МСРЗО 138 

3 КЗ «Михайлівський НВК –гімназія» МСРЗО 61 

4 КЗ «Бурчацька ЗОШ І-ІІІ ступенів» МСРЗО 86 

5 КЗ «Дніпрорудницька ЗОШ І-ІІІ ступенів «Талант»» 130 

6 КЗ «Опорний комунальний заклад «Василівський 

ліцей»» ВМРЗО 

190 

 ВСЬОГО: 718 

 



Забезпеченість підручниками учнів на 2021-2022 навчальний рік: 

Клас % забезпеченості 

1 100 

2 100 

3 100 

4 100 

5 100 

6 100 

7 100 

8 80 

9 70 

11 100 

  В цілому забезпеченість підручниками по освітньому закладу складає – 80 %. 

 10 січня 2022 року о 15:00 відбудеться навчальний вебінар «Конкурсний 

відбір підручників для 9 класу» для закладів освіти. 

 Статистика відвідувань бібліотеки-медіотеки: 

№ Місяць  Кількість відвідувань Учні  Вчителі  

1 Вересень  36 13 23 

2 Жовтень  40 38 2 

3 Листопад  29 27 2 

4 Грудень  87 82 5 

 

У бібліотеці продовжує діяти  постійнодіюча виставка «Нова українська 

школа» з  методичними рекомендаціями для вчителів початкової школи. 

Було організовано книжкові виставки: 

28 липня – День Конституції України; 

24 серпня – День Незалежності України; 



07 жовтня – «Мій рідний край – частинка України» 

24 листопада – День пам’яті жертв голодомору 1932-1933 рр. 

06 грудня – Всеукраїнський тиждень права 

З 01 жовтня по 31 жовтня 2021 року в шкільній бібліотеці проходив Всеукраїнський 

місячник під гаслом «Краєзнавство в шкільній бібліотеці: нові традиції та цінності». 

У рамках місячника було проведено: 

06 жовтня – майстер-клас «Створення ляльки-мотанки» (запрошення керівника 

гуртка «Народна іграшка» Гутнік Л.А.); 

07 жовтня – книжкова виставка та віртуальна подорож  «Мій рідний край – частинка 

України»; 

13 жовтня – виставка літератури, віртуальна екскурсія до свята Покрови Пресвятої 

Богородиці; 

22 жовтня - віртуальна екскурсія «Відкрий собі рідний край» (розміщено на сайті 

навчального закладу) 

З 1 жовтня до 30 жовтня – працював  «Інформаційний паркан» . 

З 22 грудня по 23 грудня 2021 року в шкільній бібліотеці було організовано 

«Кінозал», де учні 5-11 класів мали змогу переглянути новорічну стрічку «Сам 

удома». 

Шкільна бібліотека здійснює свою роботу відповідно до Положення «Про 

бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу» та вимог освітнього процесу  

закладу освіти. 

Виходячи з основних принципів виховання робота бібліотеки буде спланована 

за пріоритетними напрямами: 

- Вивчення читацьких інтересів; 

- Виховання інформаційної культури; 



- Художньо-естетичне виховання; 

- Морально-правове виховання; 

- Економічне виховання учнів. 

Бібліотека повинна задовольняти потребу дитини в пізнанні навколишнього 

світу, визначення свого місця у ньому, у вивченні історії і культури свого краю, 

природи та побуту рідного краю. 

 

 


