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ПЛАН 
роботи бібліотеки Ліцею № 4 
міста Новограда-Волинського 

на 2021 - 2022 н. р. 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ РОБОТИ 

Відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (зі змінами), 
діяльність бібліотеки буде спрямована: 

- залучення ліцеїстів до читання, забезпечення сучасного рівня обслуговування 
користувачів, вільного доступу до всіх інформаційних джерел, 

- формування в читачів вмінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття перед 
ним основних функцій бібліотеки; 

- формування фонду видань, у першу чергу вітчизняних, широкого діапазону 
документів у різних форматах; 

- розміщення, облік, зберігання, аналіз та використання фонду згідно УДК; 
- вивчення інформаційних потреб здобувачів освіти та вчителів, удосконалення їх 

інформаційно-бібліографічного обслуговування; 
- удосконалення роботи по відродженню національної культури, 
патріотичному вихованню дітей, розвитку духовності та зміцненню моральних 
засад суспільства, формування здорового способу життя; 

підвищення рівня правових знань учнівської молоді, популяризацію 
загальноприйнятих норм поведінки; 

- формування екологічної культури особистості, усвідомлення себе частиною 
природи, відчуття відповідальності за неї як за національне багатство; 

- популяризація літератури краєзнавчого спрямування та виховання у користувачів 
зацікавленості до історії своєї малої Батьківщини; 

- впровадження нових нетрадиційних, креативних і цікавих для здобувачів освіти 
форм культурно-дозвіллєвої діяльності, створення позитивного іміджу бібліотеки; 

- координація діяльності бібліотеки з ліцеями та школами міста; 
- рекламування діяльності, ресурсів і послуг бібліотеки; 
- підвищення кваліфікації та професійної компетенції бібліотечних працівників. 
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Обслуговування користувачів бібліотеки 

№ 
з/п 

Зміст роботи Термін 
виконання 

Класи Відповіла 
льний 

Відмітка 
про вик. 

1. Кількість користувачів 
Всього: - 1 1 8 0 
в т.ч. - вчителів - 80 
ліцеїстів - 1100 

протягом 
року 

1-11 
кл. 

Михацька 
ВЯ. 

2. Перереєстрація читачів на 2021/2022 н. р. вересень \=\ 

3. Обслуговування здобувачів освіти, вчителів, 
батьків. 

постійно 

4. Робота з формулярами читачів постійно 
5. День відкритих дверей « Про бібліотеку 3 

любов'ю» 
вересень \=\ 

6. Бесіди, консультації, виступи в класах та на 
класних зборах з інформацією щодо правил 
користування бібліотекою 

протягом 
року 

\=\ 

2. Довідково-інформаційне обслуговування 

1. Своєчасне забезпечення підручниками 
здобувачів освіти та вчителів ліцею 

серпень 1-Пкл 

2 Урок-мандрівка «Звідки книга до нас 
завітала» 

жовтень 3 кл 

3. Список літератури «Історія поколінь в 
українській прозі» 

грудень 6 кл. 

4. День краєзнавства «Таємницями 
звягельських вулиць» 

лютий 8 кл 

5. Бібліотечно-бібліографічний урок 
«Бібліографія — дороговказ в 
інформаційному всесвіті»(до Дня книги) 

березень 5 кл 

6. Інформаційний калейдоскоп «Хто 
здоровий - той сміється, хай тому усе 
вдасться» (до Всесвітнього дня здоров'я) 

квітень 
7 кл 

7. Пізнавально-інформаційний конкурс 
«Знавці Європи» 

травень 8 кл 

8. Інформаційно-бібліографічні огляди нових 
книг 

по мірі 
надходжен 

3-4кл 

9. Інформаційне забезпечення вчителів 
новинками літератури, оформлення 
тематичних виставок «Знайомтесь, нова 

\=\ 
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книга» 
10 Інформування на сайті Ліцею № 4 Н \=\ 

11 Допомога юним читачам в пошуку 
інформації через Інтернет 

\=\ \=\ 

3. РОЗВИТОК ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕСУРСІВ БІБЛІОТЕКИ. 
ФОРМУВАННЯ, ВИВЧЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ КНИЖКОВОГО ФОНДУ 

1. Комплектування фонду бібліотеки на різних 
носіях інформації 

всього: — 3000 прим, 
вт. ч.: підручників - 2750 прим, 
худ. літ-ри — 250 прим. 

протягом 
року 

4,8 
кл, 1-
11 кл 

Михацька 
В Я 

2. Передплата періодичних видань 
відповідно запитів читачів:назв: 10 

жовтень 
1-11 

\=\ 

3. Формуванню! фонду згідно перегляду 
прайс-листів, каталогів видавництв: 
«Кондор», Знання», ЦНЛ, «Авіоніка-
Харків», маг. ПП Власюк , Клюско інші 

протягом 
року 1-11 

\=\ 

4. Поповнення фонду за рахунок проведення 
акцій: «Прочитав книгу сам - подаруй 
бібліотеці» 
«Канікули з книгою» 

вересень 

травень 
1-11 

\=\ 

5. Повне і оперативне відображення нових 
надходжень в облікових документах 

по мірі 
надходж. 

1-11 \=\ 

6, Виявлення лакун у фонді, окремих видань 
для забезпечення освітніх програм 

протягом 
року 

1-11 \=\ 

7. Ведення зошиту незадоволеного запиту та 
його аналіз 

липень 
2022 р. 

1-11 \=\ 

8. Вивчення стану бібліотечного фонду 
статистичним методом за 2021 рік за 
допомогою сумарних книг 

серпень 
2022 р. 

\=\ 

9. Розстановка нових і повернутих читачами 
книг згідно таблиць (УДК) та по алфавіту 

протягом 
року 

1-11 \=\ 

10. Розкриття фонду за допомогою окремих 
полиць: Знайомтесь, новинка! 

- Історичні романи 
- Гумор та сатира 

вересень-
жовтень кл. 

\=\ 

11. Участь у Всеукраїнській акції «Живи, 
книго!». Рейд-огляд збереження шкільних 
підручників 

березень 
2022 р. кл. 

\=\ 

12 Поновлення списків здобувачів освіти для 
перевірки та отримання підручників 

березень 
травень 

1-11 \=\ 
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13 Видача підручників згідно графіка червень, 
серпень, 
вересень 

1-11 1=1 

14 Робота з боржниками червень, 
вересень 

1-11 \=\ 

14 Вивчення стану забезпечення підручниками 
здобувачів освіти 

серпень 1-
1ІКЛ 

\=\ 

15. Виявлення фізично зношених та втрачених 
користувачами бібліотечних документів 

протягом 
року 

\=\ 

16 Оперативне відображення і вилучення їх 
шляхом складання списків та актів 

всього: -4050 прим 
в т. ч. підручників - 4000 прим, 
книг, брошур - 50 прим. 

листопад \=\ 

4. ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИВЧЕННЯ ПОТРЕБ КОРИСТУВАЧІВ 

1. Бесіди під час видачі та повернення книг 
користувачами «Нас цікавить інформація 
про ваші читацькі інтереси» 

протягом 
року 

1-11 
кл 

Михацька 
В.Я 

2. Консультації та допомога під час вибору 
книг 

\=\ \=\ \=\ 

3. Заходи до Всеукраїнського Дня бібліотек 
«Бібліотека. Книга. Читач» (за окремим 
планом) 
День відкритих дверей «Про бібліотеку 3 
любов'ю!» 
Фото виставка «На хвилях бібліотечного 
життя» 
Урок-екскурсії «Перший крок у світ 
книжок» 
Урок-розслідування «Автори та 
ілюстратори дитячих книжок» 

вересень 1-11 
кл. 

1 кл 

\=\ 

4. Всеукраїнський місячник шкільних 
бібліотек(за окремим планом) 
Книжкова виставка «Книги читай - світ 
пізнавай» 
Казкова вікторина «Як не знаєш 
прочитаєш, коли мудрий відгадаєш» 
Аналіз читацьких формулярів «Найкращий 
читаючий клас» 

жовтень 1-8кл \=\ 

5. Посвята в читачі «Бібліотека - відкритий жовтень 2 кл. \=\ 
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світ читання та цікавий світ 
спілкування» 

6 Загальношкшьний конкурс 
«Найкращий читач року» 

лютий 6-7кл. \=\ 

7. Тиждень дитячої книги (за окремим 
планом) 
Літературний круїз «Світ, побачений крізь 
книгу» 
Мультмарафон «Мультик в гості завітав, 
свято всім подарував» 

березень 1-8 кл. \=\ 

8. Участь в проведенні Всеукраїнського 
конкурсу «Найкращий читач року» 

березень \=\ \=\ 

5. ТВОРЧІ АКЦІЇ 
СПРИЯННЯ ПРОЦЕСУ НАЦІОНАЛЬНОГО І ДУХОВНОГО ВІДРОДЖЕННЯ. 

ЗАХОДИ ДО ВИЗНАЧНИХ ПОДІЙ В ЖИТТІ ДЕРЖАВИ І СУСПІЛЬСТВА 

1. Книжкова виставка «Ми, діти твої - Україно!» серпень 
2021 р. 

1-
11 кл. 

Михацька 
В.Я 

2. Виставка-експозиція «Пам'ять про минуле» (до 
Дня партизанської слави) 

вересень 7-11 
кл. 

\= \ 

3 Історична викладка літератури «Нам не забути 
днів війни... І ті герої незабутні, що з нами 
йдуть в віки майбутні» (до дня визволення 
України від німецько-фашист. загарбників) 

жовтень • 6-11 
кл. 

4 Виховна година «Хай живе козацька доля, хай 
живе козацький дух» (до дня українського 
козацтва) 

жовтень 7 кл 

5. Перегляд літератури «Україна: незалежність, 
гідність, свобода» (до Дня Гідності та Свободи) 

листопад 1-
Пкл. 

\= \ 

6. Година скорботи «Відкриваючи Україну. 
Сумна історія» (до Дня голодомору) 

листопад 6 кл. \= \ 

7. Бесіда обговорення «Маю честь бути 
волонтером» (до Дня волонтера) 

грудень 5-9 кл. \= \ 

8. Голосні читання: новорічні віршики, колядки, 
щедрівки 

грудень гпд \= \ 

9. Снижкова виставка «Визволення Новограда-
Золинського: факти і цифри» 

січень 3-11 
кл. 

\= \ 

10 Урок-спогад «Ніхто, крім нас» (до Дня пам'яті 
героїв Крут) 

січень 9 кл. \= \ 

11 Книжкова виставка « Знову Соборна Україна 
зустрічає день новий» (до Дня Соборності 
України) 

січень і 1-11 
1 кл 
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Примечание [Б1]: 

МОРАЛЬНО - ЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ. 
ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ 

1. Книжкова-виставка «Діти. Мораль. Право» грудень 3-11 
кл. 

Михацька 
В.Я. 

2. Виховна година «Знайте, що усі ви рівні 
Від народження в правах, 
І людина - змалку вільна, 
Наче в небі вільний птах...» (До Дня прав 
людини) 

грудень 5 кл. \=\ 

3. Казковий брейн-ринг «Свої права знай та 
обов'язки не забувайй 

грудень 3 кл. \=\ 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ 3 ПРИРОДНИЧИХ НАУК 
ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

1 Книжкова виставка «Знай. Люби. Бережи» березень 1-11 
кл 

\=\ 

2 Інтелектуальна гра «Жива природа — жива 
душа» (До Всесвітнього дня Землі) 

квітень 4 кл \=\ 
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12 Година-пам'ять «Афганістан: подвиг, біль, 
пам'ять...» (до Дня пам'яті воїнів-

лютий 9 кл \=\ 12 

інтернацюналістів) 
13 Вечір пам'яті «Не зорі падають із неба. Зірки 

ідуть на небеса...» (до Дня героїв «Небесної 
сотні») 

лютий 10 кл. \=\ 

14 Великодня зустріч «Натхненно дзвонять 
Великодні дзвони!» 

квітень 4 кл \=\ 

15 Відео урок «У минуле - все далі і далі 
відходить війна» (до Дня пам'яті та 
примирення) 

травень 5 кл 
\=\ 

16 Година-пам'ять «Слава безсмертю хоробрих, 
які кличуть на подвиг живих!» (до Дня пам'яті 
загиблих учасників АТО) 

травень 8 кл. \=\ 

17 Пізнавальна година «А над світом українська 
вишивка цвіте» (до Дня вишиванки) 

травень 3 кл \=\ 

18 Книжкова виставка «Конституція України із 
глибини віків до сьогодення» (До Дня 
Конституції України) 

червень 3-11 
кл. 

\=\ 

19 Книжкова виставка «Мій сонячний дім - моя 
Україна» (до Дня незалежності України) 

серпень \=\ \=\ 



3 Тематична полиця «Довга дорога в космос» 
(до дня авіації і Космонавтики) 

квітень 1-11 \=\ 

4. Книжкова виставка «Заграва над Прип'яттю» квітень 3-11 \=\ 
5. Екологічна стежина «Поріс чорнобилем 

Чорнобиль - бідою нашою поріс» (до Дня 
трагедії на ЧАЕС ) 

квітень 7 кл \=\ 

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ 

1 Інтелектуальна гра "Найрозумніший учень" березень 6 кл \=\ 
2 Виставка-рекомендація «Тисяча й одна 

професія» 
травень 9-11 

кл 
\=\ 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ 3 ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я. 
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

1 
Конкурс гра «Всі пігулки та мікстури не 
замінять фізкультури!» (До дня фізкультури і 
спорту) 

вересень 
5 кл 

\=\ 

2. Бесіда-попередження « За лінією, де темрява» 
(до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДОм) 

грудень 7 кл \=\ 

3 Інформаційний калейдоскоп «Хто здоровий — 
той сміється, хай тому усе вдається» (до 
Всесвітнього дня здоров'я) 

квітень 6 кл \=\ 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРИ З ПИТАНЬ МИСТЕЦТВА, 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Книжковий-вернісаж «Мова рідна - з пісні та 
любові» (до Дня рідної мови) 

лютий 
листопад 

1-11 
кл 

Михацька 
В Я. 

2. Виставка-персоналія «Ми чуємо тебе, 
Кобзарю, крізь століття» 

березень \=\ \=\ 

3. Шевченківські читання «Народу син, ти син 
його найкращий!» 

березень 4 кл. \=\ 

4. Цикл тем. полиць «Сузір'я ювілярів» прот. року 1-11 
кл. 

\=\ 

5. Конкурс-гра «У дивосвіті казок» березень 2 кл. \=\ 
6. Літературна година «Сонячний класик» 

В. 3 Нестайко 
листопад 5 кл. \=\ 

КРАЄЗНАВЧА РОБОТА 

І1" 
Виставка-пам'ять «Вони визволяли наше січень 3-11 \=\ 
місто» (до Дня визволення м. Новограда- кл І 
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Волинського) 
День краєзнавства «Таємницями 
звягельських вулиць» 

лютий 8 кл 
1=1 

2 Лесині читання «Довго щирими сими 
словами до людей промовлятиму я...» (до 
дня народження Лесі Українки) 

лютий 
4 кл \= \ 

3. Екскурсія в літературний музей Лесі 
Українки «Цілющі води Лесиного 
таланту» 

лютий 7 кл \=\ 

4. Виставка-персоналія «Леся Українка — 
наша славна землячка» 

лютий 1-11 
кл. 

\=\ 

5. Екскурсія в краєзнавчий музей «Це моя 
Україна, це моя Батьківщина — мій 
рідний Звягельський край» 

березень 3 кл \=\ 

6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ 

1. Сумісна робота бібліотеки з класними 
керівниками, вчителями-предметниками, 
бібліотекарями шкільних та міських 
бібліотек 

протягом 
року 

Михацька 
В.Я. 

2. Робота ради бібліотеки, обрати бібліотекарів 
класів 

вересень \=\ 

3. Допомога учнів-активістів у проведенні 
рейдів перевірки підручників та проведенні 
бібліотечних заходів 

протягом 
року 

\=\ 

4. Участь у педагогічних нарадах \=\ \=\ 
5. Заняття в системі підвищення кваліфікації \=\ \=\ 
6 «Спеціаліст консультує»: надання і 

отримання консультацій і різноманітних 
питань бібліотечної роботи 

\=\ \=\ 

7 Планування діяльності бібліотеки серпень \=\ 
8. Звіт про роботу бібліотеки червень \=\ 

Бібліотекар І категорії В. Я. Михацька 
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