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План роботи районного методичного об’єднання шкільних бібліотекарів  на 2015-2016 навчальний рік

Проблема районного методичного кабінету
відділу освіти Володарської РДА:

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

Проблема методичного об’єднання шкільних бібліотекарів на 
2015-2016 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 2015-2016 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.

     

Аналіз роботи 
методиста з бібліотечних фондів та 

методичного об’єднання шкільних бібліотекарів
за 2014-15 н.р.

Проблема  за  якою  працювало  методичне  об'єднання  шкільних  бібліотекарів:
створення і  впровадження в  практику роботи  шкільних  бібліотекарів  ефективної  системи
інформаційного  забезпечення  та  науково-методичного  супровіду  щодо  реформування
бібліотек у сучасні, потужні бібліотечно-інформаційні центри.

І Організація методичної роботи з шкільними бібліотекарями:

В часи перетворення шкільних бібліотек в сучасні бібліотечно-інформаційні центри
актуальними  питаннями  стають:  пошук  нових  функцій  бібліотеки,  завдань  і  обов'язків
бібліотекаря. 

Тому було визначено алгоритм успішного реформування бібліотек:

-         чітке формулювання мети шкільної бібліотеки як інформаційного центру і визначення
головної її функції;
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– правильне визначення центрального об'єкта реформаторських зусиль, робота з яким
забезпечить ефективне вирішення всього комплексу завдань інформаційної роботи;

– наповнення  посадових  обов'язків  бібліотекаря  конкретним  новітнім  змістом,  який
відповідає головній функції бібліотеки; 
– навчанння  бібліотекаря  використанню  нових  підходів  до  інформаційної  роботи,
засобів,інструментів і технологій — його підготовка як інформаційного працівника.

Задля  досягнення  реальних  результатів  реформування  бібліотек,  в  організації
методичної  роботи  з  бібліотечними працівниками ,було  заплановано  і  проведено  наступні
заходи:
-  інструктивно-методична  нарада  «Стартує  новий  навчальний  рік  — готовність  шкільної
бібліотеки»,  як результат: організація пересування підручників між навчальними закладами
згідно контингенту, з метою 100% забезпечення учнів підручниками;

-  школа  інформаційного комфорту:  практичне заняття  №1 «Працюючи навчаємось»,  який
відбувся  на  базі  шкільної  бібліотеки гімназії  „Софія”,  як  результат:  розвиток  практичних
навичок, щодо адміністрування сайтів на Порталі “Класна оцінка”;
- школа інформаційного комфорту: практичне заняття №2 «Бібліотека в медіапросторі», який
відбувся на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Героя Радянського Союзу
Якименка А.Д., як результат: здобуття практичних навичок , щодо створення нових розділів
сайту, редактування сторінок сайту, завантаження файлів на сайт”;

-  круглий  стіл  “Аналізувати,  порівнювати,  діяти”:  ярмарок  бібліотечних  інновацій
“Інноваційнийпошук — основа розвитку бібліотек”, як результат: впровадження практичних
рекомендацій ППД Соловей І.Г( бібліотекар ЗОШ І-ІІІ ст с. Тополине ); презентація і обмін
практичного досвіду  бібліотекарів району;
-  школа  молодого  бібліотекаря:  заняття  №1«Майбутнє  закладаємо сьогодні:  готуємо план
роботи  шкільної  бібліотеки»,  як  результат:  оволодіння  правилами  планування  роботи,
порядком  обліку  книжкового  фонду,  ведення  інвентарної  та  сумарної  книги;  заняття  №2
“Культура  мовлення  і  професія”,  як  результат  оволодіння  мистецтвом  виступати  перед
аудіторією;

- творча група (  2 засідання )  Розробка методичного вісника «Робота з сайтом: практичні
поради з адміністрування сайту;
- районний конкурс  «Обдарована дитина та шкільна бібліотека», як результат: на виконання
районної Програми «Освіта Володарського району 2012-2016 роки» та районної Програми
«Читай.  Думай.  Твори  —  Програма  з  підтримки  та  розвитку  дитячого  читання  у
Володарському  районі  на  2011-2015  р.р.»,  наказу  відділу  освіти  Володарської
райдержадміністрації  від  01.10.2014  №178  «Про  організацію  та  проведення  районного
конкурсу  «Обдарована  дитина  та  шкільна  бібліотека»,  з  метою  виявлення  творчо
обдарованих дітей та вихованню патріотичної особистості було проведено І етап конкурсу
«Юний художник», ІІ етап конкурсу «Юний літератор» за тематикою «Книга і бібліотека» та
«Діти Донбасу за мир», ІІІ етап конкурсу “Юний кінорежесер”

Активну участь прийняли у конкурсі учні 1-11 класів таких загальноосвітніх закладів
як: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма села Кременівка, загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  №  1імені  Героя  Радянського  Союзу  Якименка  Антона  Дмитровича
селища Володарське, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів села Зелений Яр, загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  села  Зоря,  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  села  Новокраснівка,
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів села Тополине, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів села
Македонівка, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів села Касянівна, загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів села Малинівка, Володарська гімназія «Софія» з загальноосвітньою школою І

3



План роботи районного методичного об’єднання шкільних бібліотекарів  на 2015-2016 навчальний рік

ступеню №2 та надали до районного методичного кабінету на розгляд журі 91 малюнок; 67
творчі  роботи у вигляді  творів,  історії,  казок,  віршів,  частівок та 9 фільмів за тематикою
«Книга та бібліотека» та «Діти Донбасу за мир».

За період 2014-2015 н. р. на допомогу бібліотекарям було видано:  “Збірник творчих
робіт переможців районного конкурсу “Обдарована дитина та шкільна бібліотека” номінація
“Юний літератор”; методичний вісник “Робота з сайтом: практичні порвди з адміністрування
сайту”; рекомендації “Приклади заповнення документів шкільного бібліотекаря”. Також було
виконане  підбір  Інтернет  ресурсів  та  практичних  рекомендацій  на  сайті  Інформаційно-
бібліотечного центру Володарського ІБЦ.

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% )  бібліотекарів  (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
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
41% бібліотекарів, до 10 років 59%. За віком: до 57 років – 70%, пенсійних років – 30%. У
2014-2015  н.р.  курси  підвищення  кваліфікації   планують  пройти  два  бібліотекарі
( загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Зоря та  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені
братів Зосіма с. Кременівка).

ІІІ Матеріально-технічне забезпечення:

За рік кожна школа безкоштовно отримала 20-30 примірники художньої літератури із
серії  «Шкільна  бібліотека».  За  останні  п’ять  років  –  це  єдине  достойне  поповнення
застарілих бібліотечних фондів.

Також  одним  із  важливих  джерел  поповнення  бібліотечного  фонду  залишаються
періодичні видання. Але у 2014 році передплата на періодичні видання була відчутно менша
порівняно з минулими роками. Так в цьому році шкільні бібліотеки одержували за кошти
фонду школи:

-         для школярів - 1 найменування ( ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Кальчик );
-         для вчителів – 5-10 найменувань ( гімназія «Софія», ЗОШ І-ІІІ ст.. с.

Малинівка, ЗОШ І-ІІІ ст. с. Кременівка );

-         для вчителів – 1-3 найменування ( Малоянисольська ЗОШ І_ІІІ ст.,
ЗОШ І-ІІІ ст.. с. Республіка, ЗОШ І-ІІ ст.. с. Новогригорівка );

-         не отримують періодичні видання – 60% шкіл.

Не  набагато  краща  ситуація  склалася  і  в  районному  методичному  кабінеті:  було
зроблено передплату на газети та журнали лише на 4 місяці і лише на 14 видань.  

На 2015 рік І півріччя:

      -  для школярів - 0 найменувань;
-         для вчителів – 4-8 найменувань (гімназія «Софія», ЗОШ І-ІІІ ст.. с.

Малинівка);

-         не отримують періодичні видання – 88% шкіл.
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ІБЦ методичного кабінету отримував 6 фахових періодичних видань. 

ІV Організація і збереження книжкового фонду.
         У 2014-2015 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.

Важливим  показником  залишається  стан  збереження  навчальної  книги.  Тому
пріоритетним нампрямком діяльності бібліотек та педагогічного колективу було формування
в учнів дбайливого ставлення до підручників та навчальної книги.

  В  шкільних  бібліотеках  проведена  значна  робота  щодо  ремонту  підручників  та
художньої  літератури, так  протягом  2014  –  2015  н.  р.  бібліотечними  активами,  учнями
відремонтовано 1312 книг; зберегли підручники на „ відмінно” 50% учнів, на „ добре ” 35%,
на „ задовільно ” 14% , на „ незадовільно ” - 1%.

   Поповнення бібліотечного фонду навчальних закладів у 2014-2015 н.р. за рахунок
державного бюджету - 416 шт., проведення акцій „Подаруй бібліотеці книгу” ( 257 шт. ).

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

Згідно проведеного аналізу придатних підручників (наказ відділу освіти від 19.03.2014
№62 “Про проведення аналізу придатних підручників у 2014 році”), на початок 2014-2015
н.р. забезпеченість підручниками учнів 1-11 класів становила 97,2 %. Було визначено зайві та
невистачаючі  підручники,  тому  згідно  наказу  відділу  освіти  від  18.08.2014  №141  “Про
перерозподіл  підручників  на  2014-2015  н.р.  ”  була  проведена  значна  робота  з  метою
покращення забезпеченості підручниками загальноосвітніх навчальних закладів району.  На
тимчасове  використання  у  2014-2015  н.р.  було  отримано  підручників  для  Володарського
району від відділів освіти Новоазовської РДА, Першотравневої РДА та м. Маріуполя : 1 клас
з російською мовою навчання – 55 прим., що збільшило забезпеченість на 10%; 11 клас з
російською мовою навчання – 299 прим., що збільшило забезпеченість на 2,5%. В свою чергу
відділ Володарської РДА передав на тимчасове використання 396 прим. в інші райони. 

 Так після перерозподілу, забезпеченість учнів підручниками  покращилась на 1,7% :
1-11 класи — 98,9% (з них з  українською мовою навчання – 99,6%, з  російською мовою
навчання – 98,2% ); з них 1-4 класи – 97,8% (з них з українською мовою навчання – 100%, з
російською мовою навчання – 95,7% ),  5-9 класи – 99,9%, 10-11 класи -  99%. Проблемні
класи: 1 клас з російською мовою навчання – 90%, 2 клас з російською мовою навчання —
93%, 10-ті класи -98,6%, 11-ті клас– 99,5%.

 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. Труженка, с. Кременівка, с. Малтнівка, с. Зелений Яр, с.
Тополине.

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

 Найскладніша  ситуація  склалася  із  забезпеченням  підручниками  для  1-го  та  2-го
класу  з  російською  мовою  навчання  в  гімназії  «Софія»  з  загальноосвітньою  школою  І
ступеню  №2. Така  неприємна  ситуація  в  цьому  році  обумовлена  мінливістю  учнівських
контингентів, а також збільшення контингентів учнів з російською мовою навчання. 

Цього  року  вчасно  новими  підручниками  за  новим  Державним  стандартом  було
забезпечено третій клас в обсязі 120%. Підручники за новим Державним стандартом для 6-их
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класів  надійшли тільки у другому семестрі,  тому пів  навчального року діти навчалися за
старими підручниками.

Висновки:  запланована  робота  на  2014-2015  н.р.  виконана  в  повному  обсязі:
результативно  пройшли  методичні  заходи та  конкурси;  продовжена  робота  по  створенню
сайтів  шкільних  бібліотек;  активно  запрацював  сайт  інформаційно-бібліотечного  центру;
вчасно  виконана  робота  по  відбору  оригінал-макетів  підручників  для  4  та  7  класів;
оперативно організовано роботу по перерозподілу підручників на 2015-2016 н.р.
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ПРОЕКТ ПЛАНУ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБЄДНАННЯ
ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕКАРІВ

НА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

М
ісяц

ь

Тема,
зміст роботи

Форма роботи
Відповідальна

особа
Підготовча

робота

С
ер

п
ен

ь

Основні напрями оптимізації 
роботи шкільної бібліотеки:

Секційна робота Греджева Н.О.

Підбір
методичної
літератури,

опрацювання
документів

МОНУ та ДОН

1.Новий навчальний рік- 
готовність шкільної бібліотеки 
до практичного наповнення 
інформаційного забезпечення 
сучасним змістом.

Інструктивно-
методична

консультація
Греджева Н.О

Робота з
періодичними

виданнями,
вивчення

рекомендації
щодо початку
нового року

2. Забезпеченість підручниками 
1-11 класів. Організація 
перерозподілу підручників. 
Використання навчальної 
літератури у 2015-2016 н.р.

Інстркутивно-
методична нарада

Греджева Н.О

Аналіз
забезпеченості
підручниками

станом на
01.09.2015.

Проект
перерозподілу
підручників на
2015-2016 н.р.

3. “Практичні поради з 
адміністрування сайту” Презентація

збірника

Герасимчук
І.Ю.

Супруненко
С.С.

Збірник “Робота
з сайтом”

5. Сценарії та практичні заняття 
з бібліотечної грамотності

Презентація
збірника

Копитцева О.П.
Маншиліна Р.В.

Збірник ІІ
частина

“Сценарії та
практичні
заняття з

бібліотечної
грамотност
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В
ер

есен
ь

Майбутнє закладаємо сьогодні:
готуємо план роботи шкільної 
бібліотеки

Школа 
молодого

бібілотекаря

Герасимчук І.Ю
Супруненко С.С

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

Ж
овтен

ь

Школа інформаційного 
комфорту. Семінар-

практикум
Греджева Н.О.

Робота з
періодичними

виданнями.

1. “Працюючи - навчаємось” 

Практичне
заняття №1

Чемов В.О.

Памятка по
роботі з

конструктором
“Новин”Порталу
“Класна Оцінка”

Л
и

стоп
ад

   Розробка методичного вісника  
“Робота з сайтом: практичні 
поради з адміністрування 
сайту 

Засідання
творчої групи

шкільних
бібліотекарів №1

Герасимчук І.Ю
Гади Л.М.

Супруненко С.С

Організація
роботи ТГ,

затвердження
плану роботи,

розподіл завдань

Г
руден

ь

 Результативність бібліотечно-
бібліографічної грамортності 
учнів Доповідь

Греджева Н.О.

Опрацювати та
проаналізувати

стан викладання
бібліотечних

уроків.

С
іч

ен
ь

Школа інформаційного 
конфорту.

Семінар-
практикум

Греджева Н.О.
Підготувати
презентації 

1. “Бібліотека в медіапросторі” 
Практичне
заняття №2

Чемов В.О.
Проведення
анкетування
бібліотекарів

Л
ю

ти
й

Культура мовлення і професія Школа 
молодого

бібілотекаря

Герасимчук І.Ю
Супруненко С.С

Підбір матеріалу

1.Культура мовлення — 
фундамент освіченості та 
професіоналізму.

Практичні поради Соловей І.Г.
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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.

Б
ер

езен
ь

Ярмарок бібліотетечних 
інновацій Секційна робота

Ознайомлення з
методичною
літературою.

1. Методичне забезпечення 
діяльності шкільних бібліотек у 
контексті інформатизації: 
проблеми й знахідки

Методична
нарада

Греджева Н.О.
Ніколайцева

Т.М.

Підготовка до
презентацій

власних візиток,
електронних
посібників.

2. На меті -удосконалення 
роботи шкільних бібліотек 
заслбами ІКТ

Бібліотечна студія
Члени

методичного
об'єднання

Презентації
передового

досвіду роботи

К
вітен

ь

“  Розробка та затвердження   
положення про ІБЦ”     

Засідання
творчої групи

шкільних
бібліотекарів №2

Герасимчук І.Ю
Гади Л.М.

Супруненко С.С

Вивченя
нормативно-

правових
документів

Т
р

авен
ь

“Аналізувати, порівнювати, 
діяти!”

Круглий стіл
Греджева Н.О.

Аналіз
придатності

підручників на
2015-2016 н.р.
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