
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«НОВОВОДОЛАЗЬКА САНАТОРНА ШКОЛА»  

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

НАКАЗ 

15.06.2020 смт Нова Водолага                             № 92 

Про стан роботи шкільної бібліотеки 

у 2019/2020 навчальному році 

Відповідно до графіка внутрішнього контролю на 2019/2020 

навчальний рік у період з 03.06.2020 по 12.06.2020 адміністрацією закладу 

вивчався стан роботи шкільної бібліотеки. Заступником директора з 

навчально-виховної роботи Калашник Л.Б. було здійснено перевірку за 

напрямками: 

1. Щодо стану забезпечення навчальними програмами та комплектами 

підручників: 

2019/2020 

н/рік 

% 
забезпечення програмами 

% 
забезпечення підручниками 

1 100 100 

2 100 100 

3 100 100 

4 100 100 

5 100 100 

6 100 100 

7 100 100 

8 100 100 

9 100 100 

10 100 100 

11 100 100 

Всього:  100  

2. Забезпечення учнів програмною літературою для позакласного 

читання:  

2018/2019 н/рік 2019/2020 н/рік 

100% 100%   
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3. Забезпечення літературою для тематичних переглядів, рефератів, 

доповідей – 100%. 

4. Комплектування фонду шкільної бібліотеки шляхом: 

− перегляду каталогів місцевих видавництв з метою підбору видань для 

поновлення шкільної бібліотеки; 

− передплати періодичних видань: 

2018/2019 н/рік 2019/2020 н/рік 

25 екземплярів 22 екземплярів 
 

− спонсорської допомоги і дарунків від фізичних осіб: 

2018/2019 н/рік 2019/2020 н/рік 

5 екземплярів 31 екземплярів 
 

− комплектування державним видавництвом «Ранок»: 

2018/2019 н/рік 2019/2020 н/рік 

571 екземплярів 707 екземпляри 

5. Робота бібліотекара з читачами щодо формування і задоволення 

їхніх читацьких потреб: 

№ з/п Назва заходу 2018/2019 н/рік 2019/2020 н/рік 

1. Бесіди 11 7 

2. Бібліотечні уроки 22 12 

3. Книжкові виставки 85 44 

4. Година цікавих повідомлень 6 5 

5. Конкурси-вікторини 13 17 

6. Літературна вітальня 7 5 

7. Урок народознавства 7 4 

8. Час поезії 5 3 

9. Літературні свята 5 2 

10. Дні інформації 7 5 

11. Години спілкування 9 4 

6. Бібліотекар Меренкова Н.В. систематично інформує вчителів, 

вихователів, учнів про надходження до бібліотеки нової літератури 
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шляхом проведення книжкових виставок. 

7. У бібліотеці ведуться 16 тематичних картотек. 

8. Ведеться робота з питань збереження шкільних підручників. З цією 

метою в класах організовані «Пости бережливих», актив яких 

проводить рейди-перевірки стану підручників. Ведеться ремонт 

підручників і художньої літератури. Проводиться огляд-конкурс серед 

учнів 5-11-х класів на краще зберігання підручників. 

9. Оформлені 37 тематичних полиць, які допомагають учням у навчанні, 

вчителям і вихователям в організації навчально-виховного процесу. 

10. Бібліотекарем надається допомога педагогічному колективу у виборі 

літератури для проведення різноманітних свят, огляді новинок 

педагогічної преси. 

11. Бібліотекар Меренкова Н.В. бере активну участь у проведенні 

педагогічних рад закладу: 

- складає анотовані списки літератури; 

- готує виступи з інформаційними оглядами літератури; 

- оформлює педагогічні виставки; 

- готує до виступу звіт про роботу бібліотеки 1 раз на семестр. 

13. Книжковий фонд бібліотеки складає: 

№ 

з/п 
Література Кількість 

1. Підручники 7212 

2. Художня література 20998 

3. Газети і журнали 22 

4. Методична література 257 

 Всього: 28489 
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14. Бібліотека забезпечена для користувачів 5-ма комп’ютерами, 

підключеними до Інтернет мережі. 

15. Бібліотекар Меренкова Н.В. пройшла атестацію на предмет 

стовідсоткового володіння комп’ютером. 

16. Комп’ютерна каталогізація бібліотечного фонду ведеться відповідно до 

надходження навчальної та художньої літератури. 

На підставі вищезазначеного 

НАКАЗУЮ: 

1. Роботу бібліотекаря Меренкової Н.В. вважати такою, що забезпечує 100% 

супровід навчально-методичною та художньою літературою освітнього 

процесу. 

2. Меренковій Н.В., бібліотекарю: 

2.1. Продовжити роботу щодо комп’ютерної каталогізації бібліотечного 

фонду. 

Упродовж 2020/2021 навчального року 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора 

з навчально-виховної роботи Калашник Л.Б. 

 

Директор         С.Ю.Єрмаков 

 

Калашник 

Буклей 

 

 

З наказом ознайомлені: 

Калашник Л.Б. _____________ 

Меренкова Н.В. ____________ 


