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План роботи районного методичного об’єднання шкільних бібліотекарів  на 2016-2017 навчальний рік

Проблема КЗ “Методичний центр Нікольської районної
 ради Донецької області”:

Удосконалення методичної роботи з метою супроводу безперервного професійного
зростання педагогів в умовах нового Державного стандарту.

Проблема методичного об’єднання шкільних бібліотекарів на 
2016-2017 навчальний рік:

Організація  методичної  роботи  спрямованої  на  підвищення  професійної
компетентності шкільних бібліотекарів шляхом активізації творчого пошуку, впровадження
сучасних  технологій  і  форм  бібліотечної  роботи  у  контексті  реформування  бібліотек  у
бібліотечно-інформаційні центри.

Завдання на 2016-2017 н.р.:
– продовження роботи по проблемі реформування бібліотек закладів освіти в сучасні

бібліотечно-інформаційні центри;
– забезпечення  ефективності  діяльності  шкільних  бібліотек,  високої  якості

бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування;

– вивчення,  узагальнення і  творче використання перспективного досвіду бібліотечної
роботи;

– сприяння  підвищенню  професійної  майстерності,  культури  і  творчого  зростання
бібліотечних працівників;

– модернізація принципів організації роботи шкільних бібліотекарів;
– підвищення рівня методичної роботи, впровадження інновацій;

– співпраця  з  дитячою та  юнацькою районною бібліотекою щодо  розвитку  дитячого
читання та інформаційної культури;

– проведення методичного супровіду Всеукраїнського конкурсу “Шкільна бібліотека -
2017”;

– забезпечення  підручниками  в  умовах  переведення  закладів  освіти  на  самостійні
юридичні особи.
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Аналіз роботи 
методиста з бібліотечних фондів та 

методичного об’єднання шкільних бібліотекарів
за 2015-16 н.р.

Проблема  за  якою  працювало  методичне  об'єднання  шкільних  бібліотекарів:
Організація  методичної  роботи  спрямованої  на  підвищення  професійної  компетентності
шкільних  бібліотекарів  шляхом  активізації  творчого  пошуку,  впровадження  сучасних
технологій  і  форм бібліотечної  роботи у контексті  реформування бібліотек у бібліотечно-
інформаційні центри.

Шкільні бібліотеки Нікольського району поступово реорганізовуються  у бібліотечно-
інформаційні  центри.  Так  гімназія  “Софія”  вже  є  достойним  власником  повноцінного
бібліотечно-інформаційного  центру.  Школярам  уже  недостатньо  друкованого  слова.  Тому
електронні  джерала  перебирають  на  себе  значний  обсяг  потрібної  освітньої  інформації.
Бібліотечно-інформаційний  центр  гімназії  “Софія”  активно  використовує  як  друковані
ресурси ( періодичні видання, багатий художній фонд) так і електронні та мережеві освітні
ресурси ( у наявності комп'ютери підключені до мережі Інтернет). 

Для подальшого успішного реформування всіх  шкільних бібліотек району в  цьому
навчальному році була проведена наступна робота:

І Організація методичної роботи з шкільними бібліотекарями:

-  інструктивно-методична  нарада  «Основні  напрями  оптимізації  роботи  шкільної
бібліотеки” ,  як результат: організація пересування підручників між навчальними закладами
згідно  контингенту,  з  метою 100% забезпечення  учнів  підручниками;  готовність  шкільної
бібліотеки до практичного наповнення інформаційного забезпечення сучасним змістом;
-  майстер-клас  “Виконання  ігрових  технологій  у  роботі  шкільної  бібліотеки  як  засіб
виховання творчої особистості школяра”, як результат: заняття спрямоване на підтримку і
розвиток життєвих компетентностей учнів з адаптації у соціумі та реалізації себе як творчих
особистостей;

- круглий стіл “Читання шлях до успіху”:  як результат: впровадження інновацій в реалізації
заходів  з  підтримки  читання  “Читай.Думай.  Твори”;  презентація  і  обмін    практичного
досвіду  бібліотекарів району;
-  школа  молодого  бібліотекаря:  заняття  №1«Готуємо  план  роботи  шкільної  бібліотеки»,
заняття  №2  “Методичне  забезпечення  діяльності  молодого  бібліотекаря”,  як  результат:
оволодіння  правилами  планування  роботи,  порядком  обліку  книжкового  фонду,  ведення
інвентарної та сумарної книги; 

-  творча група ( 2 засідання ) “Краєзнавство як один із пріоритетних напрямів діяльності
шкільних бібліотек; як результат: 

ІІ Кадрове забезпечення:

В порівнянні з минулим навчальним роком: як і раніше на повне навантаження ( 1
ставку  )  в  цьому  навчальному  році  працювало  лише  3  –  (  18% )  бібліотекаря  (Гімназія
«Софія», загальноосвітня школа І- ІІІ ст. № 1 смт. Володарське, загальноосвітня школа І-ІІІ
ст. с.Зоря ), на 0,75% працював 1 – ( 6% ) бібліотекар (загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім.
братів  Зосіма  с.  Кременівка  ),  основну  групу  13  –  (  76%  )  складають  бібліотекарі,  чиє
навантаження становило 0,5 та 0,1 ставки. 

Проаналізувавши кадровий склад шкільних бібліотек щодо їхньої освіти, видно що
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лише 3 – ( 18% ) має бібліотечну освіту; педагогічну освіту мають 8 бібліотекарів – 47%,
іншу освіту мають 5 бібліотекарів – 29%. Стаж бібліотечної роботи понад 10 років мають
45% бібліотекарів, до 10 років 55%. За віком: до 57 років – 70%, пенсійних років – 30%. У
2015-2016 н.р. курси підвищення кваліфікації  пройшов додин  бібліотекар ( загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів с. Зелений Яр).

ІІІ Матеріально-технічне забезпечення:
Забезпеченість  комп'ютерною  технікою  залишається  на  рівні  минулого  року:  8

комп'ютерів, 1 підключено до мережі Інтернет, 3 принтери.

За 2015-2016 н.р. школи не отримали жодного примірники художньої літератури за
кошти державного бюджету, але було поповнення бібліотечного фонду навчальних закладів у
за  рахунок  проведення  акцій  „Подаруй  бібліотеці  книгу”  (601  шт.,  з  них  560  гімназія
“Софія”).

Періодичні  видання  поступово  витісняються  Інтернет  ресурсами,  що  привело  до
критичного зменшення навчальних закладів, які ще роблять передплату на фахові журнали та
газети. На 2016 рік передплату періодичних видань забезпечили за кошти фонду школи:

-         для школярів — 0 найменувань;
-         для вчителів – 4-6 найменувань ( гімназія «Софія», ЗОШ І-ІІІ ст.. с.

Малинівка );

-         не отримують періодичні видання – 85% шкіл.
Також  і Методичний центр не забезпечений жодним періодичним фаховим виданням.

ІV Організація і збереження книжкового фонду.
 У  2015-2016  н.р.  було  продовжено  угоду  з  доставки  підручників  та  навчальних

посібників з книготорговельною базою „ Наталі плюс ”, вартість робіт згідно дійсній угоді -
7% від вартості підручників, як і  в минулому році. З 2016 року кожний навчальний заклад
самостійно отримує нові надходження підручників.

Важливим  показником  залишається  стан  збереження  навчальної  книги.  Тому  в
шкільних  бібліотеках  проведена  значна  робота  щодо  ремонту  підручників  та  художньої
літератури, так протягом 2015 – 2016 н. р. бібліотечними активами, учнями відремонтовано
307 книг; зберегли підручники на „ відмінно” 65% учнів, на „ добре ” 25%, на „ задовільно ”
9% , на „ незадовільно ” - 1%.

  V Забезпеченість  підручниками  та  навчальними  посібниками  учнів
загальноосвітніх навчальних закладів району.

Згідно проведеного аналізу придатних підручників (наказ відділу освіти від 10.04.2015
№75 “Про проведення аналізу придатних підручників у 2015 році”), на початок 2015-2016
н.р. забезпеченість підручниками учнів 1-11 класів становила 99,3 %. Було визначено зайві та
невистачаючі  підручники,  тому  згідно  наказу  відділу  освіти  від 18.08.2015  №137  “Про
перерозподіл  підручників  в  2015-2016  н.р.  ”  була  проведена  значна  робота  з  метою
покращення забезпеченості підручниками загальноосвітніх навчальних закладів району. На
тимчасове використання на  2015-2016 н.р.  було отримано підручників  для Володарського
району від відділів освіти, Першотравневої РДА та м. Маріуполя : 1 клас з російською мовою
навчання  –  55  прим.,  що  збільшило  забезпеченість  на  8%;  11  клас  з  російською  мовою
навчання  –  110  прим., що  збільшило  забезпеченість  на  1,5%. В  свою  чергу  відділ
Володарської РДА передав на тимчасове використання 463 прим. в інші райони. 

  В результаті перерозподілу підручників, забезпеченість учнів склала 100% в таких
школах як: загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів с. Старченкове, с. Республіка, с. Касянівка, с.
Новокраснівка, с. Новогригорівка, с. Кременівка, с. Малинівка, с. Зелений Яр, с. Тополине,
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с.Бойове, с.Кальчик, с.Малоянисоль,

98-95% забезпеченість підручниками в таких школах як:  загальноосвітні школи І-ІІІ
ступенів  с.Македонівка,  с.  Зоря,  в  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів  №1  ім.  Героя
Радянського Союзу Якименка А.Д. смт Володарське, гімназія «Софія».

Цього року  було кардинально змінено процедуру замовлення  нових  підручників за
новим Державним стандартом для 4, 7 класів. Кожна школа самостійно робила замовлення
ще  березні 2015 року, але отримали нові підручники лише у березні 2016 року у розмірі 87%.
Невистачаючі  підручники  кожна  школа  замовляє  у  Видавництвах  за  кошти  освітньої
субвенції.  Також було зроблене замовлення на нові підручники для 8 класів за державний
бюджет.

  Висновки:  у  зв'язку з реогранізацією відділу освіти та відкриттям КЗ Методичний
центр запланована робота на 2015-2016 н.р. виконана  не в повному обсязі:  запланований
семінар у червні місяце перенесений на вересень,   робота по створенню сайтів шкільних
бібліотек відійшла на задній план; інформаційно-бібліотечного центр ліквідовано. Але за цих
умов:  вчасно  виконана  робота  по  відбору  оригінал-макетів  підручників  для  8  класів;
оперативно організовано роботу по перерозподілу підручників на 2016-2017 н.р.
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ПРОЕКТ ПЛАНУ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБЄДНАННЯ
ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕКАРІВ

НА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

М
ісяц

ь

Тема,
зміст роботи

Форма роботи
Відповідальна

особа
Підготовча

робота

Ж
овтен

ь

Сучасна професійна
компетентність бібліотекаря

— запорука ефективного
функціонування шкільної

бібліотеки

Семінар
 Греджева Н.О.

Ніколайцева
Н.М.

1. Методичний супровід 
Всеукраїнського конкурсу 
“Шкільна бібліотека -2017”

Інструктивно-
методична

консультація
Греджева Н.О.

Каталог
нормативного
забезпечення

Конкурсу

а) Розгляд пунктів Положення та
номінацій Конкурсу.
б)Обговорення критеріїв 
оцінювання Конкурсу.
в)Аналіз здобутків переможців 
Конкурсу.
г) Методичний діалог “Участь у 
Конкурсі: проблеми та переваги”

Греджева Н.О.

Затверджені
Положення про

Конкурс та
критерії

оцінювання

2.Забезпечення підручниками 1-
11 класів в умовах переведення 
закладів освіти на самостійні 
юридичні особи .
 Використання навчальної 
літератури у 2016-2017 н.р.

Інструктивно-
методична нарада

Греджева Н.О.

Аналіз
забезпеченості
підручниками

станом на
01.11.2016.
Результати

перерозподілу
підручників на
2016-2017 н.р

3.Буктрелер-сучасний засіб 
підтримки читання. Інформаційний

огляд
Ніколайцева

Т.М.

Підбір
методичної
літератури

4.”Скрайбінг”. Можливість його 
застосування в роботі шкільної 
бібліотеки.

Інформаційний
огляд

Маншиліна Р.В.
Підбір

методичної
літератури
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Л
и

стоп
ад

Майбутнє закладаємо сьогодні:
готуємо план роботи шкільної 
бібліотеки

Школа 
молодого

бібілотекаря

Вангельєва
М.М.

Гурова Ю.П.

1.Бібліотека навчального 
закладу: якою вона є сьогодні та 
якою має бути

Методична
консультація

Соловей І.Г.

2.Циклограма діяльності як 
підгрунтя річного плану 
шкільного бібліотекаря

Бібліотечна
майстерня

Соловей І.Г.

Алгоритм
плану роботи

шкільної
бібліотеки

3.Алгоритм інвентаризації 
бібліотечних фондів

Практичне
заняття

Соловей І.Г.
Сумарні та

інвентарні книги

Б
ер

езен
ь

Інноваційні форми масової 
роботи — невід'ємна частина 
діяльності бібліотеки

Семінар-
практикум

Гринякіна О.М.
Ознайомлення з

методичною
літературою.

К
вітен

ь

Культура мовлення і професія
Школа 

молодого
бібілотекаря

Вангельєва
М.М.

Гурова Ю.П.
Підбір матеріалу

1.Культура мовлення — 
фундамент освіченості та 
професіоналізму. Практичні поради Соловей І.Г.

2.”Заговори, щоб я тебе 
побачив”

Гра-тренінг
для підвищення

культури
мовлення

Соловей І.Г.
Матеріально-

технічне
забезпечення

3.”Мистецтво виступати”

Ділова гра Соловей І.Г.

Ч
ер

вен
ь

“Аналізувати, порівнювати, 
діяти!”

Інструктивно-
методична нарада

Греджева Н.О.

Аналіз
придатності

підручників на
2017-2018 н.р.

Проект
перерозподілу
підручників
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