
 

Комунальний заклад 

« Богодухівська спеціальна школа» 

Харківської обласної ради 

 

                                                         НАКАЗ 

 

29.01.2021                                                                                             № 026 

 

Про стан роботи шкільної бібліотеки  

 

         Відповідно до плану роботи Комунального закладу «Богодухівська 

спеціальна школа» Харківської обласної ради на 2020/2021 навчальний рік, у 

січні 2021 року заступником директора з навчально-виховної роботи 

проаналізовано стан роботи шкільної бібліотеки.  В результаті перевірки 

виявлено, що завідувачка бібліотеки Терещенко Л.П. у своїй роботі керується  

Законами України «Про освіту», «Про бібліотеку та бібліотечну справу», 

Положенням «Про шкільну бібліотеку»,  Інструкцією «Про порядок, доставку 

та комплектування та облік літератури». Робота у бібліотеці спрямована на 

виконання першочергового завдання для сучасної шкільної бібліотеки: 

перетворення її у центр дослідження, відкриття, творчості та інноваційної 

педагогіки, створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості,  

реалізацію основних пріоритетів НУШ. 

Поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи, завідувачка 

бібліотеки постійно працює над тим, щоб заохотити учнів до читання, 

зацікавити книгою, стимулювати вчителів і учнів до використання наявних у 

бібліотеці інформаційних ресурсів.  

З вересня  2020 року  фонд шкільної бібліотеки збільшився на  93 

підручники для учнів спеціальних закладів загальної середньої освіти.         

Нові надходження занесені до інвентарної книги та електронної 

картотеки руху підручників. 



Бібліотекою школи організована передплата періодичних видань на 2021 

рік. Передплачено 18 найменувань періодичних видань. 

 Робота шкільної бібліотеки проводиться відповідно до плану на 

2020/2021 навчальний рік.   

         З метою підвищення читацької активності та популяризації літератури,  

створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, 

здійснювались такі заходи: 

• Оформлення  постійно діючих книжкових полиць : «Моя планета 

Земля», «Звичаї мого народу»,  «Люби і знай свій рідний край» , «Живи 

моя Україно!», «Світ твоїх захоплень», «Юному умільцю», «НУШ», 

«Книги - ювіляри», «Трагічні сторінки історії України», «Я маю право», 

«У світі тварин», «Із слова починається мова», «У світі цікавого», «Хочу 

все знати», «Азбука здоров’я» та інші. 

• Організація книжкових виставок до ювілеїв відомих письменників, 

діячів культури : І.Франка, О.Потебні, І.Карпенка-Карого, Б.Олійника, 

М.Йогансена, З.Тулуб,  К. Білокур, М.Старицького, М.Руденка, 

С.Лепкого,  П.Тичини,  Марусі Чурай,  Богдана Хмельницького. 

• Організація тематичних виставок до знаменних та пам’ятних дат: 

«Державний прапор України – святиня нашого народу», « Живи і міцній 

моя, Україно» до Дня  Незалежності України,  «Дзвоник кличе» до Дня 

знань, «Любіть спорт, рухайтеся, бігайте, стрибайте» до Дня фізичної 

культури,  «Живим уклін – загиблим слава» до річниці завершення 

другої світової війни», «Героїчне підпілля» до Дня партизанської слави,  

«Вклоніться, люди, вчителю своєму, володареві слова і пера» до Дня 

працівників освіти,  «Шануємо та пам’ятаємо» до Дня захисника 

України, «Там де живе рідна мова – живе український народ» до Дня 

української писемності та мови », «Давайте цілий світ подаруємо дітям» 

до Всесвітнього Дня дитини, «Твої герої, Україно» до Дня гідності і 

свободи, «Свіча пам’яті» до Дня пам`яті жертв голодоморів і політичних 

репресій, «Без строку давності» до річниці Дробицького Яру,  Свято 



Чудотворця Миколая, «І обнялися береги одного, вічного народу»  до 

Дня соборності та свободи України, «Голокост – трагедія світу» до 

Міжнародного Дня пам’яті  жертв Голокосту,  до Дня  пам’яті Героїв 

Крут. 

Протягом жовтня  2020 року  в  школі проходив  Всеукраїнський місячник 

шкільної бібліотеки «Шкільна бібліотека та екологічна просвіта учнів».      

Місячник шкільних бібліотек проходив згідно з планом.  

Бібліотечні заходи проводилися у різних формах: тематичні виставки, 

бесіди з демонстрацією пізнавальних відеороликів, екологічні вікторини, ігри, 

конкурси,  бліцопитування,  віртуальні подорожі, літературні ранки, уроки 

дитячої творчості. 

 Відповідно до плану роботи бібліотеки проводяться бібліотечні заходи : 

«Тут книги розумні спокійно живуть», «Подорож до музею українських 

скарбів», «Державні символи України», «Мовні перлини», «Крокуючи рідним 

містом», «Скажи «НІ!» сучасному рабству», «Правила дорожнього руху – це 

життя». 

Завідувач бібліотеки  надає  допомогу педагогам у підборі літератури для 

проведення традиційних свят, виховних годин, предметних тижнів, пошуку 

методичної літератури з питань профілактики правопорушень, злочинності, 

СНІДУ, захисту прав дитини,  профілактики насильства учнів в школі, в сім’ї. 

В канікулярні дні проведені заходи для педагогів: «Екологічне виховання», 

огляди новинок методичної літератури, періодичних видань. 

 Організована робота по перевірці стану  підручників та художньої 

літератури, в бібліотеці працює книжкова лікарня. 

Постійно  поповнюються розділи на сайті школи «Літературні новини», 

«Бібліотечні заходи». 

Виходячи з вищезазначеного, 

  

НАКАЗУЮ: 

1. Визнати  стан роботи шкільної бібліотеки на достатньому рівні. 



2. Завідувачці бібліотеки Терещенко Л.П.: 

2.1.   Забезпечити виконання заходів згідно з річним планом роботи шкільної 

бібліотеки на 2020/2021 навчальний рік. 

Упродовж  навчального року 

2.2. Організовувати перевірку стану збереження підручників. 

                                                                             Травень 2021 р. 

2.3. Своєчасно поновлювати інформацію в розділі «Шкільна бібліотека» на 

сайті школи. 

Постійно 

2.4. Використовуючи традиційні та інноваційні форми роботи, постійно 

працювати над тим, щоб заохотити учнів до читання, зацікавити книгою, 

стимулювати вчителів і учнів до використання наявних у бібліотеці 

інформаційних ресурсів.                                                                         

 Постійно 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з навчально-виховної роботи Сосонного В.М. 

 

                      

 

    Директор                                                 О.А.Хованова 

 

    Терещенко Л.П. 

 

 

 

 

З наказом від 29.01.2021 № 026 ознайомлені: 

Сосонний В.М. 

Терещенко Л.П. 

 


