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                                    Аналіз роботи бібліотеки 

                                  за минулий навчальний рік 
 

 Діяльність шкільної бібліотеки школи була спрямована на виконання таких завдань: 

- сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, виховання у школярів 

шанобливого ставлення до книжки як головного джерела знань;  

- бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів щодо забезпечення всіх 

напрямків навчально-виховного процесу; 

- виховання у школярів інформаційної культури, культури читання; формування 

вміння користуватися бібліотекою, її послугами, книжкою, її довідковим апаратом; 

- виховання у школярів інформаційної культури, навичок систематизації та особистої 

оцінки інформації; 

- збереження та поповнення фонду.  

На допомогу вчителям та учням для виконання цих завдань бібліотека 

використовувала різноманітні форми роботи: книжкові виставки та викладки, бесіди 

по збереженню підручників, бібліотечно-бібліографічні заняття, списки нових 

надходжень, бібліографічні огляди по книжкових виставках, вікторини, літературні 

свята, шоу літературних героїв, книжкові калейдоскопи, диспути, бібліотечні 

вікторини, голосні читання. 

Протягом року в бібліотеці були оформлені книжкові виставки : 

 «Козацтво-право на безсмертя»  

 до Дня української писемності та мови 

 до Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій 

 до Дня соборності України «З Україною у серці»; «Могутня ріка нашої історії» 

 «Поетичний світ Придніпров”я»; «Рядки написані на Широківщині» 

 «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття»; «Вогненне слово Кобзаря» 

 «Мова – серце нації»»; «Мова моя українська…» 

 «Для вас , Чомучки»; «Цікаво знати-прочитай!» 

 «У світі казок і пригод»; «Казкова галявина» 

 «В долонях Всесвіту-Земля»; «Дивосвіт природи» 

 «Пам’ятаймо минуле заради  майбутнього»;  «Ніколи знову 1939-1945 р.р.» 

  До Дня конституції України «Я і мої права»; «Конституція-основний закон 

держави» 

 «Дніпропетровщина – столиця степового краю» 

 «Читай! Формат не має значення!»; «Читайте швиденько, поки є новеньке!» 

 «Україна в полум’ї війни» 

 «Конституцію вивчаємо, знаємо, поважаємо» 

  В читальному залі шкільної бібліотеки постійно діяли відкриті тематичні полиці: 

 «Країна мрій» 

 «Українські письменники - дітям» 

 «Відчиняє двері  казка».  

 «Зупинись на хвилинку - подивись на новинку» 

 «Здивуй батьків – прочитай книгу!» 

 «Цікаво знати-прочитай!»» 

 «Сторінками дитячої періодики» 

 

 

 

 

 



   Поповнювались картотеки: 

 «Реєстраційна картотека підручників» 

 «Інформаційний збірник МОН України» 

 «Картотека сценаріїв» 

 «На допомогу вчителю» 

 «Картотека сценаріїв». 

 

  Також поповнювались алфавітний та систематичний каталоги по мірі надходження нових 

видань. 

 

   Була створена картотека позакласних заходів. 

 

  Традиційно бібліотека протягом року приймає участь у всеукраїнській  акції «Живи,   

книго!». У жовтні  проведено «Місячник шкільної бібліотеки». Під час, якого було 

розроблено та проведено масові заходи, до яких  залучили весь учнівський та педагогічний 

колективи. Велику роль у житті бібліотеки відіграє актив читачів. Члени активу – це, як 

правило, найкращі читачі, які допомагають бібліотекарю у проведенні масових заходів та 

рейдах перевірках. Склад активу: 

Гусарченко Надія 

Борисенко Анна 

Котенко Євген 

Єфанова Анастасія 

Корчаловська Анна 

Гудзь Дарія 

Корніяшик Каріна 

Ведмідська Дарія 

  

 Завдяки акції «Подаруй книгу школі» фонд поповнився художньою літературою, 

довідниками та підручниками на 38 примірників. Традиційно у кінці навчального року 

відбулася акція «Випускники - шкільній бібліотеці», де учні 9-А,9-Б та 11 класів 

поповнили фонд бібліотеки на  28 примірників.  

 

   Робота шкільної бібліотеки у  2017-2018 навчальному році буде                 

                  спрямована на  вирішення таких завдань: 

 
 

• сприяння реалізації державної політики в галузі освіти; 

• виховання в учнів національно-патріотичного виховання, любові до Батьківщини; 

• національному відродженню; 

• соціальну адаптація  учнів; 

• соціалізацію учнів в освітньому просторі; 

• інтеграцію особистості в громадському суспільстві; 

• інформаційне забезпечення програмних та факультативних  знань, самоосвіти         

       школярів; 

• виховання в учнів бережливого ставлення до книги як до одного із головних джерел    

       знань; 

• виховання в учнів інформаційної культури, формування навичок систематизації та     

       особистої оцінки інформації; 

• створення комфортного бібліотечного середовища;  

             

 



Основні статистичні дані про роботу бібліотеки у 

                        2016-2017  навчальному році: 
 

№ 

з/п 

Показники роботи Кількість 

1 Основний бібліотечний фонд Художня та методична 

література 

10537 

  Періодичні видання, назви 3 

  Документи на електронних 

носіях 

7 

2 Книгозабезпеченість  48 

 Забезпечення, % Підручниками 87% 

  Методичними матеріалами 52% 

3 Контингент читачів Усього 484 

  Записаних уперше        50 

  Учнів        50 

  Учителів та інших категорій 53 

4 Контингент учнів Усього 431 

5 Кількість відвідувань Усього 7827 

6 Читаність  1,9 

7 Кількість книговидач, прим. Художня та методична 

література 

7478 

  Підручники (формуляри)  

  Періодичні видання 243 

8 Масова робота Виставки 35 

  Заходи 8 

9 Бібліотечно-бібліографічні уроки  46 

10 ДБА бібліотеки Каталоги 2 

  Картотеки 7 

11 Надходження до фонду (бюджетні 

кошти) 

Художня та методична 

література 

22 

  Підручники  620 

  Періодичні видання - 

12 Надходження до фонду (позабюджетні 

кошти) 

Художня та методична 

література 

 

  Підручники  - 

  Періодичні видання 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Розділ 1. Організація інформаційно-маркетингової діяльності учнів-користувачів    

                 бібліотеки 

 

 1.1Вивчення читацьких потреб на книжку та інформацію 

 

1.2 Інформаційна та довідково-бібліографічна робота з обслуговування учнів-читачів 

 

 

 

 

1. При записуванні учнів до 

бібліотеки проводити 

бесіди, щоб виявити, якою 

літературою захоплюються 

учні 

1-11 кл. Протягом року Бібліотекар  

2. З метою виявлення 

читацьких інтересів 

проводити бесіди: 

- рекомендаційні 

- про прочитане 

- консультації щодо 

вибору книг 

1-11кл. Протягом року Бібліотекар  

3. Ознайомлювати читачів з 

ДБА бібліотеки 

5-11 кл. Протягом року Бібліотекар  

4. Проводити бібліотечні 

уроки з метою виховання в 

учнів культури читання 

1-11 кл. Протягом року Бібліотекар  

5. Перереєстрація читачів 1-11кл. Вересень Бібліотекар  

1. Видання бібліографічних 

довідок 

1-11 кл. Протягом року Бібліотекар  

2. Систематично вести 

роботу з каталогами 

(систематичним та 

абетковим) 

- вливання карток з 

описом нових 

видань 

 

- систематично 

редагувати рубрики 

каталогів, 

слідкувати за 

змінами розділів 

 Протягом року Бібліотекар  

3. Проведення бібліотечно-

бібліографічних уроків 

серед учнів 

1-9 кл. Протягом року Бібліотекар, 

актив 

 

 

4. Поповнити ДІФ сучасними 

довідковими виданнями 

 Протягом року Бібліотекар  



                                    1.3. Масові заходи бібліотеки 

 

 

Розділ 2. Обслуговування учнів та популяризація літератури на 

допомогу навчально-виховному процесу 

 

 2.1 Залучення читачів до читання  

 

1. Оформлення: 

- літературних 

викладок 

- книжкових 

виставок 

- відкритих полиць 

1-11 кл. 2 рази на місяць Бібліотекар, 

актив 

 

2. Надання  допомоги в 

підготовці до: 

- класних годин 

- масових свят та 

заходів школи 

1-11 кл. Протягом року Бібліотекар, 

актив 

 

3. Методична допомога 

учням, вчителям, 

класоводам при 

проведенні олімпіад, 

написанні творчих робіт 

для МАН; атестаціях, 

предметних тижнів 

Учні,  

вчителі 

Протягом року Бібліотекар  

4. Проведення Тижня 

дитячої та юнацької книги 

1-11 кл. Березень  Бібліотекар  

5. Збір та видача 

підручників на новий 

навчальний рік 

1-11 кл. Травень, 

червень,серпень 

Бібліотекар  

1. Обслуговування читачів 

протягом навчального 

року 

1-11 кл. Систематично Бібліотекар  

2. Робота з 

відповідальними за 

збереження підручників 

по класах 

1-4 кл. 

 

5-11 кл. 

2 рази на 

семестр 

Бібліотекар, 

актив 
 

3. Систематично проводити 

перевірку читацьких 

формулярів з метою 

виявлення читачів, які 

затримують повернення 

книг. Проводити з ними 

індивідуальну роботу 

1-11 кл. 1 раз на місяць Бібліотекар  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оформлення книжкових 

виставок та викладок  

1-11 кл. Протягом року Бібліотекар  



                                            2.2 Популяризація літератури 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Систематичний 

контроль за організацією 

інформаційного куточка 

«Календар знаменних 

дат». Постійна 

організація книжкових 

виставок та викладок 

літератури до ювілеїв 

Учні, 

вчителі 

Протягом 

року 

Бібліотекар  

2. Координаційна робота з 

вчителями-

предметниками  до 

проведення предметних 

тижнів, олімпіад  

Вчителі Протягом 

року 

Бібліотекар  

3. Індивідуальні 

рекомендації учням 

потрібної літератури для 

написання творчих робіт 

5-11кл. Протягом 

року 

Бібліотекар  

2.3Співпраця та координація роботи з іншими бібліотеками 

 

1. Вивчення фонду 

(книжкового) 

центральної бібліотеки 

для рекомендації читачам 

Учні, 

вчителі 

Систематично Бібліотекар  

2. Складання тимчасового 

обмінного фонду 

підручників з 

бібліотеками району 

 Травень, 

серпень 

Бібліотекар  

 

  

 

 

 

3. Взаємо відвідування 

бібліотек з метою обміну 

досвідом 

 Протягом року Бібліотекар  

5. Інформування дітей та 

вчителів(через 

інформаційні бюлетені) 

про нові надходження 

літератури 

Учні, 

вчителі 

По мірі 

надходження 

нових видань 

Бібліотекар  

6. Проведення тижня 

дитячої та юнацької 

книги 

1-11кл. Березень Бібліотекар, 

актив 
 

7. Оформити «Календар 

знаменних та пам’ятних 

дат» 

Учні, 

вчителі 

Вересень Бібліотекар  

8. Створити в кожному 

класі пости бережливих 

1-11 кл. Вересень Бібліотекар  



4. Відвідувати семінари 

бібліотекарів шкіл 

району з проблемних 

питань роботи шкільних 

бібліотек (за планом 

роботи м/о бібліотекарів 

району) 

 Протягом року Бібліотекар  

 

Розділ 3. Формування бібліотечного фонду 

 3.1 Комплектування. Організація фонду. Розстановка. Списання 

 

1. Проводити систематичне 

вилучення з фондів: 

- застарілих видань 

- загублених 

читачами 

- з інших 

причин(складання 

актів списання, 

вивіз макулатури, 

здача актів до 

бухгалтерії, 

вилучення карток з 

каталогів, робота з 

сумарними та 

інвентарними 

книгами) 

 Систематично Бібліотекар  

2. Комплектування фонду 

згідно нових шкільних 

програм 

 Протягом року Бібліотекар  

3. Слідкувати за змінами в 

таблицях ББК та 

своєчасно проводити 

класифікацію книжкового 

фонду та каталогів 

 Систематично Бібліотекар  

4. Ведення картотек  Систематично Бібліотекар  

5. Обробка , облік та 

розстановка літератури 

 По мірі 

надходжень 

Бібліотекар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3.2 Збереження фонду підручників та художньої літератури 

 

1. Виявлення боржників при 

здачі підручників 

класними керівниками за 

минулий навчальний рік 

1-11 кл. Травень-

червень  

Бібліотекар  

2. Зробити замовлення 

необхідних підручників на 

новий навчальний рік 

 Листопад Бібліотекар  

3. Постійно здійснювати 

ремонт літератури 

5-7 кл. Протягом року  Бібліотекар, 

актив 

 

4. Ліквідувати 

заборгованість 

бібліотечних книг 

1-11кл. Протягом року  Бібліотекар, 

кл. 

керівники 

 

5. Проводити роботу по 

знепиленню книжкового 

фонду 

 1раз на місяць Бібліотекар  

6. Упорядкувати підручники 

на стелажах 

 До жовтня Бібліотекар  

7. Взяти участь у 

Всеукраїнському конкурсі 

«Живи, книго!» 

 Протягом року Колектив 

школи 

 

8. Вибрати класний актив 

Поста бережливих 

 Вересень Кл. 

керівники 

 

9. Проводити рейди-

перевірки по класам щодо 

збереження підручників 

1-11 кл. 2 рази на 

семестр 

Бібл. пости  

10. Проводити бесіди по 

класам щодо збереження 

підручників 

1-11 кл. Протягом року  Кл. 

керівники, 

бібліотекар 

 

11. Очистити фонд від 

застарілих підручників, не 

придатних до 

використання видань, 

частково передати їх на 

кабінети 

 Жовтень, 

листопад 

Бібліотекар  

13. Ведення всіх операцій з 

обліку бібліотечного 

фонду підручників 

 Протягом року  

 

 

 

 

 

14. Контролювати потреби в 

навчальній літературі по 

класах  

 Червень, 

серпень 

  

 

                                            

 

 

 

 

 



                                        3.3 Робота з періодичними виданнями 

 

Розділ 4. Робота з активом бібліотеки 

1. Залучення учнів для 

допомоги в роботі 

бібліотеки: 

- рейди - перевірки 

- ремонт книг 

- штемпелювання 

книг 

- розстановка 

літератури 

- підготовка та 

проведення масових 

заходів 

- ліквідація читацької 

заборгованості 

2-11 кл. Протягом року Бібліотекар  

                                     

                                   Розділ 5. Робота з батьками 

1. Інформувати батьків про 

стан читання їх дітей та 

стан збереження 

підручників 

1-11 кл. Протягом року Бібліотекар  

2. Підбір класним 

керівникам літератури для 

роботи з батьками 

1-11 кл. Протягом року Бібліотекар  

                                    Розділ 6. Обслуговування вчителів 

 

1. Забезпечити вчителів 

підручниками на новий 

навчальний рік 

1-11 кл. Вересень Бібліотекар  

2. Надавати допомогу 

педагогам у виборі 

літератури для проведення  

занять,батьківських зборів  

класних годин та 

позакласних заходів 

 Протягом року Бібліотекар  

3. Інформувати вчителів про 

нові надходження 

літератури 

 Протягом року Бібліотекар  

 

 

 

 

 

1. Вести постійний перегляд 

періодичних видань, 

поповнення картотек: 

«Інформаційний збірник 

МОН України», 

«Картотека сценаріїв», «На 

допомогу вчителю». 

 По мірі 

надходження 

видань 

Бібліотекар  



 

 

Розділ 7. Професійний розвиток бібліотекаря 

 

 

1. Систематичне відвідування 

методичних семінарів 

шкільних бібліотекарів  

 За планом РВО Бібліотекар  

2. Постійно вивчати та 

впроваджувати в роботу 

передовий досвід інших 

бібліотекарів 

 Систематично Бібліотекар  

3. Оперативне ведення 

документації  бібліотеки 

 Протягом року Бібліотекар  

4. Поповнення тематичних 

папок: «Нормативні 

документи», «Бібліотечні 

заходи», «Свята. Масові 

заходи», «Сценарії 

шкільних свят», 

«Методичні рекомендації» 

 Протягом року Бібліотекар  

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Основні масові заходи  на 2016-2017 н.р. 
 
                                           Вересень 

 
1. Газетно-журнальна, книжкова виставка до проведення Першого уроку: «Від   

    проголошення незалежності  до нової України» 

2. Видача підручників учням 1-11 кл. 

3. Вересневі зустрічі у бібліотеці «Перше знайомство із шкільною бібліотекою»1-А;1-Б кл. 

4. Засідання активу бібліотеки, обрання нового активу. 

5. Участь учнів школи у Всеукраїнській акції «Живи, книго!» 1-11 кл.  

6. Презентація книжкової  рубрики «Я люблю Україну», «25 років незалежності України»,   

    «Моя держава - Україна,  я - українець! І я цим пишаюсь!!!» 

7. Книжкова виставка до Дня партизанської  слави «Стежками партизанської слави» 

8. День відкритих дверей. День Інформації 

9. Огляд літератури до  Всеукраїнського дня бібліотек 

10.Акція «Подаруй книгу у бібліотеку»  1-11 кл. 

 

 

                                                      Жовтень 

 

 Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек 
1. День відкритих дверей у бібліотеці 1-11 кл. Місячник по збереженню навчальної книги   

     1-11 кл. 

2. Жовтневі зустрічі у бібліотеці «Бібліотека-море книг,бібліотека-храм науки…» 

3. Книжкова викладка «Цікаво знати-прочитай!» 

4. Прем’єра книжкової виставки «Я люблю Україну. До 25 річчя незалежності України. 

5. Тиждень патріотичного виховання (за окремим планом) 

6  Тиждень  

7. Тиждень шкільного підручника (за окремим планом) 

8. Тиждень  дитячої книги (за окремим планом) 

9. Виставка одного жанру «Козацька спадщина» 

10.Виставка-портрет «На рівні  вічних партитур» до 80 річчя з дня народження І.Драча. 

                                                

                                               

                                                 Листопад 

             
 1. Виставка-заклик  «Мова-серце нації»,»Наша мова калинова», «Мова моя українська…» 
 2. Бібліотечний урок «З історії виникнення писемності та мови» 9 клас 

 3. День інформації «Візьми поради для розради» 1-11 кл. 

 4. Виставка-портрет «М.Грушевський - перший президент України» до 150 річчя з дня   

      народження 

 5. Бібліотечний урок «Довідкова література. Як правильно нею користуватися» 7-А;7-Б кл 

 6. Усний журнал «Сторінками писемності та мови» 

 7. Голосні читання у бібліотеці творів Г.Тютюнника «Степова казка» до 85 річчя з дня   

     народження     

 8. Виставка-реквієм  «Лиха коса голодомору»  

 9. Бібліогра  «Поле чудес» 4-А; 4-Б кл. 

10. Огляд читацьких формулярів 1-11 

                                                    

 



                                                           

                                                        Грудень 

 
1. Ерудит лото «Сторінками українських казок» 3-А;3-Б кл. 

2. Виставка-портрет «Митець великого таланту» до 80 р. від дня смерті В.Стефаника 

3. Рейд-перевірка по збереженню підручників 1-11 кл. Підведення підсумків за І семестр. 

4. Робота «книжкової лікарні» 

5. Виставка-порада «Як правильно ремонтувати книги» 

6. Виставка-календар «Зимові звичаї та обряди» 

7. Година  спілкування «Моя земля-земля моїх батьків» 5-А;5-Б кл. 

8. Огляд  нових надходжень до бібліотеки «Зупинись на хвилинку - подивись на новинку» 

9. Літературна гра «Найуважніший читач» 2-А;2-Б кл. 

10.Виставка-пам'ять «Пам'ять не вмирає» до дня вшанування учасників ліквідації   

     наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 

 

 

                                                      Січень 

 

1. Виставка-бенефіс «Заповіту» Т.Г.Шевченко – 170 років (06.01.1846 р.) 

2. Моніторинг читацьких інтересів 1-11 кл. 

3. Бібліотечний урок  «Значення книги в житті людини» 8-А;8-Б кл. 

4. Виставка-екскурсія  «Могутня ріка нашої історії» 

5. Година спілкування «Соборність України: від ідеї до сьогодення» 10 кл. 

6. Година патріотичного виховання «Соборна країна навіки єдина» 11 кл. 

7. Брейн - ринг «Хто казки читає,  той і відгадає» 3-А; 3-Б кл. 

8. Голосні читання у бібліотеці «У казки на гостинах» 1-А;1-Б кл.  

9. Турнір ерудитів «Сторінками укр.. нар. казок» 4-А;4-Б кл. 

10 Бесіда «Дім мудрості, аптека для душі» 5-А;5-Б кл. 

 

 

 

                                                     

                                                      Лютий 

 

1. Бібліотечний урок «Види та типи словників» 7-А;7-Б  кл. 

2. Виставка – прем’єра «Дарунки від випускників» 

3. Бібліотечний урок «Дитячі періодичні видання» 3-А;3-Б кл. 

4. Виставка-пам'ять «Молодь нового покоління»  

5. Година патріотичного виховання «Сучасні герої України» 9-А;9-Б кл. 

6. Бібліотечний урок «Книги, що все знають» 6-А;6-Б кл.  

7. Виставка – презентація нових надходжень до бібліотеки 

8. День нової книги 

9. Огляд періодичних видань  

10.Мовний турнір «Буду я навчатись мови золотої»  

 

                   

 

 

 

 

 

 



 

                                           

                                                        Березень 
 

1. Виставка-портрет «Вогненне слово Кобзаря» 

2. Літературна година «Ми чуємо тебе , Кобзаре, крізь століття» 4-А;4-Б кл. 

3.  Шевченківські читання 

4.  Рейд – перевірка по збереженню підручників 1-11 кл. 

      5.    Виставка-порада «Як правильно ремонтувати підручник» 

      6.    Робота «книжкової лікарні» 1-11 кл. 

      7.    Читацька конференція «Моя улюблена книга» 5-А;5-Б кл 

      8.    Урок-бесіда «Бібліографія-компас у книжковому морі» 10 кл 

      9.    Виставка-календар «Книги - ювіляри» 

    10.    Літературна вікторина «В гостях у казки» 3-А;3-Б кл.  

                                        

 

 

 

Квітень 
 

1. Презентація серії книг В.Нестайка  2-7 кл. 

2. Бібліотечний урок «Сторінками творчості П.П. Глазового»  10 кл. 

3. Голосні читання у бібліотеці казок Г.Х.Андерсена 2-А;2-Б кл. 

4. Виставка одного жанру «Україна сміється» 

5. Посвята першокласників у читачі 1-А;1-Б кл. 

6. День інформації 1-11 кл. 

7. Читаємо разом «Билиці діда Гриця» Грицька Бойка 4-А;4-Б кл.  

8. Виставка-пам'ять Дзвони Чорнобиля 

9.   Урок-реквієм «Біль і наслідки  Чорнобиля» 8-А;8-Б кл. 

    10.    Гра «Створюємо бібліотеку майбутнього» 

 

Травень 

 

1. Урок-пам'ять  «Встеляймо квітами дороги бійцям, що мир несли в наш рідний край»  

2. Виставка – пам'ять « Уклін живим – загиблим  слава!»; «Пам'ять і біль» 

3. Акція «Випускники – шкільній бібліотеці» 9-А;9-Б;11 кл. 

4. Рейд-перевірка по збереженню підручників 1-11 кл. 

5. Робота «книжкової лікарні» 

6. Конкурс  «Кращий читаючий клас» 1-11 кл. 

7. Аналіз читацьких формулярів 1-11 кл. 

8. Бібліотечний урок до Дня слов’янської писемності «Писемність та книжкова справа 

на Русі»  7-А;7-Б кл. 

9. Завершення акції «Живи, книго!».Підведення підсумків,нагородження переможців 

10.  Здача підручників 1-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                  Шкільна бібліотека – 
це світ інформації, світ творчості,світ 

відкриттів та краси де формується учень-
читач 

 
 
                   Проект бібліотеки: 

«Формування національної свідомості, 
громадянської позиції, соціалізації учнів в 

освітньому просторі через сучасні інформаційні 
технології та популяризацію української книги» 

 
 

Головна мета бібліотеки: 
Інформаційне забезпечення навчально-

виховного процесу;формування в учнів соціальної 
компетентності; інноваційний пошук  

бібліотеки  майбутнього 
 


