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План роботи районного методичного об’єднання шкільних бібліотекарів  на 2017-2018 навчальний рік

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

Реалізація діяльнісного підходу до навчання та виховання з метою формування
життєвокомпетентної особистості в умовах євроінтеграції .

Проблема методичного об’єднання шкільних бібліотекарів 
на 2017-2018 навчальний рік:

Організація інформаційно-методичної підтримки професійного розвитку педагогів та
шкільних бібліотекарів в умовах євроінтеграції.

Завдання на 2017-2018 н.р.:
–сприяння реалізації державної політики в галузі освіти;

–формування інформаційного ресурсу;
–впровадження в шкільні бібліотеки послуг з використанням нових інформаційних

технологій;

–забезпечення  ефективності  діяльності  шкільних  бібліотек,  високої  якості
бібліотечного та інформаційно-бібліографічного обслуговування;

–сприяння  вдосконаленню  фахової  майстерності,  культури  і  творчого  зростання
шкільних бібліотекарів;

–запровадження інноваційних форм роботи;
–співпраця з дитячою та юнацькою районною бібліотекою щодо розвитку дитячого

читання та інформаційної культури;

–забезпечення підручниками в умовах об’єднання територіальних громад.

Аналіз роботи
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методичного об’єднання шкільних бібліотекарів
за 2016-2017 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, але істотник якісних змін в цьому напрямі за цей навчальний рік не
відбулось.  Так Нікольська гімназія “Софія” залишається єдиним  власником повноцінного
бібліотечно-інформаційного центру. 

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

І Організація методичної роботи з шкільними бібліотекарями:
-  семінар  «Сучасна  професійна  компетентність  бібліотекаря  —  запорука  ефективного
функціонування  шкільної  бібліотеки»,  як  результат:  підвищення  загальнопрофесійних  і
спеціальних знань, вмінь, навиків, рівня інтелектуальної культури бібліотекарів;

-  семінар-практикум «Інноваційні  форми масової  роботи — невід'ємна частина діяльності
бібліотеки». як результат: підвищення рівня професійної діяльності бібліотекарів ЗНЗ щодо
використання  сучасних  інформаційних  технологій,  стимулювання  творчої  ініціативи
бібліотекарів;
-  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:

- Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека -2017 р.», результат: участь в обласному етапі
в  номінації  «Читання  і  діти:  діапазон  бібліотечних  ідей  і  можливостей» бібліотекар
Нікольської ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 Герасимчук І.Ю;
- обласний конкурс «Віртуальні виставки – феєрія знахідок», результат: диплом ІІІ ступеня в
номінації «Тема за вибором: Я з небесної сотні!»

Також проведена значна робота  шкільних бібліотек щодо виконання вимог Закону
України від 9 квітня 2015 року № 317-VІІІ «Про засудження комуністичного та націонал-
соціалістичного  (нацистського)  тоталітарних  режимів  в  Україні  та  заборону  пропаганди
їхньої символіки».

ІІ Кадрове забезпечення:
Кадрове забезпечення в порівнянні з минулим навчальним роком зменшилось на 0,5

тарифної ставки (Бойовська ЗОШ І-ІІ ст.). На повне навантаження (1 ставку) в цьому на-
вчальному році працює лише 3 бібліотекаря (Нікольська гімназія «Софія», Нікольська ЗОШ
І- ІІІ ст. № 1, Зорянська  школа І-ІІІ ст.), на 0,75 ставки працює 1 бібліотекар (Кременівська
ЗОШ І-ІІІ ст.), основну групу 11 бібліотекарів, чиє навантаження становить 0,5 та 0,1 ставки. 

Проаналізувавши кадровий склад шкільних бібліотек щодо їхньої освіти, видно що
лише 3 бібліотекарі мають бібліотечну освіту; педагогічну освіту мають 7 бібліотекарів, іншу
освіту  мають  5  бібліотекарів.  Стаж  бібліотечної  роботи  понад  10  років  мають  45%
бібліотекарів, до 10 років 55%. За віком: до 57 років – 70%, пенсійних років – 30%.

У 2016-2017 н.р. курси підвищення кваліфікації  бібліотекарі не проходили.

ІІІ Матеріально-технічне забезпечення:

Забезпеченість  комп'ютерною  технікою  залишається  на  рівні  минулого  року:  8
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комп'ютерів,  3  принтери,  було  підключено  бібліотеку  Малинівський  НВК  до   мережі
Інтернет, що склало лише 2 бібліотеки в районі.

За  2016-2017  н.р школи  отримали  105  примірників  художньої  літератури  (Мудрі
думки,  книга  для  позакласного  читання  в  початкових  класах)  та  хрестоматії  української
дитячої літератури для читання 1-2 класи — 120 примірників, 3-4 класи — 310 примірників
за  кошти  державного  бюджету.  Також  було  поповнення  бібліотечного  фонду  навчальних
закладів у  за рахунок проведення акцій „Подаруй бібліотеці книгу” (224 шт.).

Періодичні  видання  поступово  витісняються  Інтернет  ресурсами,  що  привело  до
критичного зменшення навчальних закладів, які ще роблять передплату на фахові журнали та
газети. На 2017 рік передплату періодичних видань забезпечили за кошти фонду школи:

-         для школярів — 0 найменувань;
-         для вчителів – 6-7 найменувань ( гімназія «Софія», Малинівський НВК), 

- для вчителів 1 найменування (Малоянисольська ЗОШ);
-         не отримують періодичні видання – 85% шкіл.

Також  і Методичний центр не забезпечений жодним періодичним фаховим виданням.
ІV Організація і збереження книжкового фонду.

 У  2016-2017  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 2016 – 2017 н. р. бібліотечними активами, учнями відремонтовано
693 книги; зберегли підручники на „ відмінно” 74% учнів, на „ добре ” 16%, 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 18.04.2016
№83 “Про проведення аналізу придатних підручників у 2016 році”), на початок 2016-2017
н.р. забезпеченість підручниками учнів 1-11 класів становила 98 %. Було визначено зайві та
невистачаючі підручники по всіх навчальних закладах. Тому була проведена значна робота
по  перерозподілу  підручників  з  метою  покращення  забезпеченості  підручниками  зага-
льноосвітніх  навчальних  закладів  району. На  тимчасове  використання  на  2016-2017  н.р.
залишили підручники для Нікольського району відділи освіти Мангуської РДА та м. Маріу-
поля : 1 клас з російською мовою навчання – 55 прим., 11 клас з російською мовою навчання
– 110 прим. В свою чергу відділ освіти Нікольської РДА залишив на тимчасове використання
463 прим. в м. Маріуполь та Мангуський район. 

В цьому році, у зв’язку з переведенням навчальних закладів (Нікольська ЗОШ №1, Ні-
кольська гімназія “Софія», Темрюцька ЗОШ) на українську мову навчання, гостро встало пи-
тання щодо забезпеченості  підручниками для 1 класу з українською мовою навчання.  На
початок року підручниками для 1 класу з українською мовою навчання за новою програмою
учні були забезпечені на 70 %. Забезпеченість підручниками вже в листопаді 2016 для 1 кла-
сів з українською мовою навчання склала 100%. Такий результат досягнуто: а) за рахунок ти-
мчасово  отриманих  підручників  з  інших  областей;  б)  придбаних  за  кошти  освітньої
субвенції.

   В результаті  перерозподілу підручників,  забезпеченість підручниками 1-11 класів
склала 100% в таких школах як:  Республіканська ЗОШ, Касянівська ЗОШ, Новокраснівська
ЗОШ, Новогригорівська  ЗОШ, Кременівська ЗОШ, Малинівкий НВК, Зеленоярська ЗОШ,
Тополинська ЗОШ, Бойовська ЗОШ, Кальчицька ЗОШ, Малоянисольська ЗОШ.
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98-95% забезпеченість підручниками в таких школах як: Темрюцька ЗОШ, Македоні-
вська ЗОШ, Зорянська ЗОШ, Нікольська ЗОШ №1, Нікольська гімназія «Софія».

Нові підручники для 8 класів в цьому році надійшли вчасно (у жовтні) в обсязі 120%
за кошти державного бюджету.

Також  було  зроблене  замовлення  на  нові  підручники  для  9  класів  за  державний
бюджет.

  Висновки: запланована робота на 2016-2017 н.р. виконана в повному обсязі: робота
по створенню сайтів шкільних бібліотек відновлена, але залишається проблема з оновленням
інформації на сайтах шкільних бібліотек. Також вчасно виконана робота по відбору оригінал-
макетів  підручників  для  9  класів;  оперативно  організовано  роботу  по  перерозподілу
підручників на 2017-2018 н.р.

 

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕКАРІВ
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НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

М
ісяц

ь

Тема,
зміст роботи

Форма роботи
Відповідальна

особа
Підготовча

робота

С
ер

п
ен

ь

Автоматизація бібліотечних
процесів та інтеграція

інформаційних технологій у
систему роботи  шкільних

бібліотек 

Семінар
 Греджева Н.О.

Про результати проведення
обласного конкурсу

“Віртуальні виставки:
 феєрія знахідок”

Трендова студія

Божко Л.В.
Соловей І.Г.

Гринякіна О.М.
Ніколайцева

Т.М.

Організація та планування
роботи у новому

 навчальному році

1. Затвердження плану роботи 
МО шкільних бібліотекарів.
2.Про забезпечення 
підручниками для 9 класу за 
новою програмою.
3.Про забезпеченість 
підручниками 1, 2 класів з 
укр.мов. навчання.
4. Про перерозподіл 
підручників.
5.Аналіз роботи шкільних 
бібліотек.
6. Про впровадження 
Універсальної десяткової 
класифікації в практику 
бібліотек.
7. Про проведення аудиту 
закупівель підручників. 

Інструктивно-
методична

консультація

Греджева Н.О.
Джавлах Н.О.
Ніколайцева

Т.М.

Проект плану
роботи.

Листи ДОН.

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
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Б
ер

езен
ь

Розширення інформаційного 
простору та автоматизація 
бібліотечних процесів 

Семінар-
практикум

Гринякіна О.М.
Греджева Н.О.

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.

7


	Відділ освіти Нікольської райджержадміністрації КЗ “Методичний центр Нікольської районної ради Донецької області”
	Проблема КЗ “Методичний центр Нікольської районної
	ради Донецької області”:
	ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ ШКІЛЬНИХ БІБЛІОТЕКАРІВ                                                    НА 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК




