
Календарно-тематичне планування заходів 

шкільної  бібліотеки  

№ 

п/п  

Назва заходу Дата 

виконання  

Відповіда-

льний  

ВЕРЕСЕНЬ 

1 Упорядкувати фонд підручників. Видача 

підручників учням 2-9 класів  та забезпечити 

підручниками новоприбулих учнів.  

І декада 

місяця  

Бібліотекар  

2 Упорядкування паперової документації 

бібліотеки. 

І тиждень  Бібліотекар  

3 Оформлення та оновлення  куточка   

«Інформаційний вісник»:  

 Події  та літературні  ювілеї  вересня; 

 Рекламні та інформаційні перерви біля 

куточка. 

1 декада 

місяця  

Бібліотекар 

 

4 Виступ на педраді: «Про використання 

основного фонду  підручників у варіантному  

використанні їх  у вивченні  окремих  

предметів» . 

05.09 Бібліотекар 

5 Інформаційні хвилинки: 

Свята вересня 

День знань 

День фізичної культури і спорту. 

Різдво Пресвятої Богородиці. Друга 

Пречиста 

День партизанської слави. 

Воздвиження Хреста Господнього 

День мучениць Віри, Надії, Любові та матері 

їх Софії 

Всесвітній день бібліотек 

 

 

02.09 

09.09 

 

 

20.09 

26.09 

27.09 

 

30.09 

 

 

Бібліотекар 

6 Організація огляду – конкурсу між класами 

із збереження підручників 

ІІІ 

тиждень  

Бібліотекар  

7 Всеукраїнський день бібліотек : 

 Акція: «Збережемо книгу» 

(виготовлення закладок); 

 бібліотечний  урок-подорож«Біля 

книжкової полиці» (5-9 класи); 

 вікторина  « Чи уважний ви читач ?» (8 

клас);                                                             

виховний захід «Бібліотека – храм мудрості 

й науки» (2-4 класи); 

 

27.09 

 

26.09 

 

13.09 

 

18.09 

Бібліотекар 

ЖОВТЕНЬ 

1 Оновлення  куточка «Інформаційний вісник»  

 події та літературні  ювілеї жовтня;  

 рекламні та інформаційні   перерви 

біля  куточка . 

1 декада 

місяця  

Бібліотекар, 

актив  



2  Координована робота  із ЗНВР школи.  

- складання  графіка предметних тижнів.  

1  декада 

місяця   

Бібліотекар  

3 Методична допомога в підготовці  до І туру 

Всеукраїнських  олімпіад  

Протягом 

місяця  

Бібліотекар  

4 Інформаційні хвилинки: 

Свята жовтня 

День працівників освіти   

Покрова Пресвятої Богородиці. День 

Українського козацтва  

День Організації Об’єднаних Націй  

День визволення України від фашистських 

загарбників  

День пам’яті політичних репресій  

 

 

до 04.10 

15.10 

 

24.10 

25.10  

 

21.10 

Бібліотекар, 

актив 

бібліотеки  

5 День працівника освіти : 

 тематична книжкова  виставка«Це 

горде ім’я – Вчитель» (5-9 класи); 

 класні години   спілкування  « Школа -  

це  світ,  в якому  живе дитина» (2-4  класи); 

 уроки-роздуми «Учитель  - це добрий  

чарівник, якщо дарує   учням радість  

людського спілкування»  (5-9 класи); 

 дебати  «Святий обов’язок  учителя – 

внести  живу  душу  у процес  шкільного  

добротворення»  (7-9 класи). 

 

до 04.10 

 

І тиждень  

 

І тиждень  

 

 

03.10  

 

Бібліотекар    

6 Цикл літературних викладок. 

Оформити книжково-газетно-журнальні 

виставки: 

- «Наша слава … не вмре, не загине…» 

(до дня українського козацтва)  

 

 

 

15.10 

Бібліотекар  

7 День Українського козацтва: 

 розважальний турнір «Козацькі 

розваги» (до дня українського козацтва) (5-9 

класи)  

 

15.10 

Бібліотекар 

8 Рейд «Живи книго!» ІІІ 

тиждень 

Бібліотекар  

 

ЛИСТОПАД 

1 Оновлення  куточка «Інформаційний 

вісник»:  

 події та літературні  ювілеї листопада;  

 рекламні та інформаційні   перерви 

біля  куточка  

1 декада 

місяця  

 

2 Методична допомога  в підготовці 

Всеукраїнських  олімпіад з  базових  

дисциплін, міжнародних дитячих   

конкурсів.  

Протягом 

місяця  

 

3 Інформаційні хвилинки :   



Свята листопада  

День Преподобного Нестора-Літописця 

Київського.  

День української писемності та мови. 

День пам’яті жертв голодоморів  і 

політичних репресій в Україні. 

До08.11  

 

до 22.11 

4 День української  писемності  та  мови:  

 тематична книжкова виставка  «Мова 

ця велична і проста»; 

 літературна світлиця «Рідна мова моя 

українська» (5- 9 класи); 

 конкурс знавців української мови. 

 

04-08.11 

 

05.11 

 

 

4 Місячник правових знань: 

 Тематична книжкова  виставка : 

«Закон і Я» (5-9 класи); 

 Конкурс малюнків: «Я маю право 

на…»  

(2-4 класи); 

Бібліотечні уроки мислення:  

 «Боротьба за українську державність»  

( 2-4  класи); 

 « Конституція – основний Закон 

держави» (5-9 класи); 

 

ІІІ 

тиждень  

 

5 Огляд  літератури: 

 конференція « Є право – значить є 

надія» (про конвенції ООН) (8-9 класи); 

 інформаційний коктейль (огляд преси)  

 «Злочин. Як  його обійти. Учень  і 

злочин». (5-7 класи)  

 

22.11 

 

25.11 

26.11 

 

6 Цикл літературних викладок. 

Оформити книжково-газетно-журнальні 

виставки: 

 «Чорні сторінки  в історії нашої 

держави» Всеукраїнська  акція «Засвіти 

свічку»(до дня пам’яті  жертв голодомору).  

 

 

 

22.11 

 

ГРУДЕНЬ 

1 Оновлення  куточка «Інформаційний 

вісник»:  

 події та літературні  ювілеї грудня;  

 інформаційні та рекламні перерви біля  

куточка.  

1 декада 

місяця  

Бібліотекар 

2 Інформаційні хвилинки: 

Свята грудня  

Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

Міжнародний день інвалідів  

 

 

02.12 

05.12 

Бібліотекар,  

актив  



День Збройних Сил України  

Всесвітній день прав людини  

День ушанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС  

День святителя Миколая Чудотворця  

до 06.12 

12.12 

до 13.12 

 

19.12  

3 Методична допомога  в підготовці  свята 

зимового Миколая   - чудотворця, захисника 

бідних  і знедолених.  

13-19.12 Бібліотекар, 

актив  

4 Всесвітній день боротьби зі СНІДом : 

 круглий стіл : «СНІД -  проблема  не 

лише ХХ століття»  (8 клас)  

 

03.12  

Бібліотекар  

 

5 Міжнародний день інвалідів: 

 діалог « Два погляди  на один  факт», 

«Найважча  професія -  бути людиною».  

(5-8 класи); 

 філософський  стіл  « Якщо  ти  

байдужий до страждань  інших,  ти не 

заслуговуєш назви людини» (2-9 класи);  

 

05.12 

 

 

06.12  

Бібліотекар  

 

 

бібліотекар  

6 Цикл літературних викладок. 

Оформити книжково-газетно-журнальні 

виставки: 

 «Молодь за здоровий спосіб життя»  

(до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом) 

 «Майбутнім захисникам Вітчизни» 

(до Дня Збройних Сил України) 

 «Права і свободи людини та 

громадянина» (до Всесвітнього Дня прав 

людини) 

 

 

 

04.12 

 

06.12  

 

09.12 

Бібліотекар  

 

7 Новорічна  феєрія (методична допомога)  23-27.12  Бібліотекар  

8 Збирання макулатури (2-8класи)  ІІІ 

тиждень  

Бібліотекар  

 СІЧЕНЬ   

1 Оновлення  куточка «Інформаційний вісник»  

 події та літературні  ювілеї січня;  

 інформаційні та рекламні перерви біля  

куточка.  

1 декада 

місяця 

Бібліотекар, 

актив  

 

2 Реєстрація першокласників, які вміють 

читати. 

Січень Бібліотекар    

3 Інформаційні хвилинки:  

Свята січня  

Новорічне свято  

Багата кутя  

Різдво Христове  

Щедрий вечір. Новий рік  

Водохреще 

День  Соборності і свободи України  

 

 

І-ІІ 

тиждень  

 

13-16.01  

20.01 

 23.01 

Бібліотекар, 

актив   



4 Канікулярний період: 

 «Свято колядок, щедрівок та 

віщувань» (українські посиденьки) (5  клас) 

 аукціон «Перехрестя веселих забав» (6 

клас).  

 

06.01 

 

10.01  

Бібліотекар, 

актив  

 

5 Інформаційні години  спілкування : 

 театралізоване свято «В гостях у 

казки»(2 клас) 

 

20.01 

Бібліотекар, 

класний 

керівник  

2  класу   

6 Година пам’яті «Пам'ять  про них живе і 

донині» (День Соборності України) (5-9 

класи)  

30.01 Бібліотекар   

7 Цикл літературних викладок. 

Оформити книжково-газетно-журнальні 

виставки 

 «На  шляху до Соборності  

України»(до дня Соборності України) 

 

 

 

23.01 

Бібліотекар  

8 Методична допомога учням ,  вчителям,  

класоводам,  класним керівникам при  

проведені заходів ,  олімпіад,  написанні  

творчих  робіт,  атестаціях,  предметних 

тижнях.  

системати

чно  

Бібліотекар   

ЛЮТИЙ 

1 Оновлення  куточка «Інформаційний вісник»  

 події та літературні  ювілеї лютого;  

 інформаційні та рекламні перерви біля  

куточка.  

1 декада 

місяця 

Бібліотекар, 

актив   

 

2 Інформаційні хвилинки   

Свята лютого  

День Святого Валентина  

Стрітення Господнє . День вшанування 

учасників бойових бій на території інших 

держав  

Стрітення  

Міжнародний день рідної мови  

 

 

 до 14.02 

 

 

 

до 21.02 

Бібліотекар, 

актив   

3 Цикл літературних викладок. 

Оформити книжково-газетно-журнальні 

виставки 

 «Любов об’єднує світи» (до Дня 

усіхзакоханих); 

 «Мови рідної скарби»  (до 

міжнародного дня української мови;)  

 «Бережи ти, сину, рідну Україну» 

(до дня Захисника Вітчизни;) 

 

 

 

 

до 14.02 

 

до 21.02 

 

21.02 

Бібліотекар    

4  «Афганістан - чия у тім вина» (5-9 

класи)  

до14.02 

 

Бібліотекар  



 Година дозвілля «Свято української 

кухні» (7 клас)  

 Літературна світлиця «Рідна мово моя 

українська» (5-6 класи)  

 Бібліотечний урок «За здоровий спосіб 

життя»  (5-7 класи) 

 до 21.02 

 

ІІІ 

тиждень 

 БЕРЕЗЕНЬ   

1 Оновлення  куточка «Інформаційний вісник»  

 події та літературні  ювілеї березня;  

 інформаційні та рекламні перерви біля  

куточка.  

1 декада 

місяця 

Бібліотекар, 

актив 

бібліотеки  

 

2 Інформаційні хвилинки: 

Свята березня  

Міжнародний жіночий день  

Всесвітній день поезії  

 

 

до 10.03 

до 20.03 

Бібліотекар, 

актив  

 

3 Тиждень творчості Т.Г.Шевченка: 

 Літературно-музична композиція 

«Твоя слава, Кобзарю, не вмре, не поляже 

…» (5-9класи); 

 Турнір знавців життя і творчості 

Т.Г.Шевченка «Ми чуємо тебе, Кобзарю, 

крізь століття» (2-9 класи) 

10-13.03 

10.03 

 

 

13.03 

Бібліотекар  

4 Тиждень дитячої та юнацької книги: 

 книжкова вистава «Моя улюблена 

казка»  (2-4 класи); 

 екскурсія до бібліотеки «Шкільна 

бібліотека – книжчин дім» (2 клас); 

 конкурс малюнків «Парад  улюблених 

героїв» (2-7 класи); 

 бібліотечний урок «Тато,  мама, я – 

читацька сім’я» (2  клас);  

 конкурс стінгазет  «Що ми читаємо 

сьогодні» (8 клас); 

 конференція «Книга -  джерело 

народної мудрості». 

23-27.03 

23.03 

 

23.03 

 

24.03  

 

25.03 

 

26.03 

 

27.03 

Бібліотекар  

5 Цикл літературних викладок. 

Оформити книжково-газетно-журнальні 

виставки: 

 «А жінка в світ приходить для 

любові»(до Міжнародного жіночого дня); 

 «Слово рідне, думо Кобзарева, ви 

окраса й суть мого життя»  (до  дня 

народження Т.Г.Шевченка); 

 огляд літератури « У світі сучасної 

поезії» (до Всесвітнього  дня поезії) 

 

 

 

до 06.03 

 

9-10.03 

 

 

до 21.03 

Бібліотекар 



6 Методична допомога  в  підготовці  конкурсу  

художньої  самодіяльності  вчителів та учнів.  

06.03  Бібліотекар, 

актив  

 КВІТЕНЬ   

1 Оновлення  куточка «Інформаційний вісник»:  

 події та літературні  ювілеї квітня;  

 інформаційні та рекламні перерви біля  

куточка.  

1 декада 

місяця 

Бібліотекар, 

актив  

 

2 Інформаційні хвилинки : 

Свята квітня    

Міжнародний день птахів. День сміху.  

Всесвітній день здоров’я  

Міжнародний день визволення в’язнів 

фашистських концтаборів  

Пасха Христова – Великдень  

Міжнародний день Землі  

Всесвітній день книги та авторського права 

День Чорнобильської трагедії 

 

 

03.04 

07.04 

до 10.04 

 

до 21.04 

24.04  

27.04 

до 27.04 

Бібліотекар, 

актив  

 

3 Свято хорошого настрою.  (9 клас)  03.04  Бібліотекар   

4 Скарбниця духовності. Родинне свято  

Запрошуємося до  Великодня.  

Квітень  Бібліотекар  

5 Години-роздуми (День Землі):  

 Земля – планета , на якій я живу! (2-4 

класи); 

 Ми люди,  поки є  природа (5-6 класи)  

 Збережемо нашу  землю блакитною і 

зеленою(7-9 класи) 

 

21.04 

 

22.04 

24.04 

 

Бібліотекар  

6 Цикл літературних викладок. 

Оформити книжково-газетно-журнальні 

виставки: 

 «Книги - найкращі друзі» (до 

Всесвітнього Дня книги й авторського 

права); 

 «Чорнобиль не має минулого часу»(до 

дня пам’яті трагедії на Чорнобильській 

АЕС) 

 

 

 

24.04 

 

До27.04 

Бібліотекар 

7 Година скорботи 

 «Поріс чорнобилем Чорнобиль – бідою 

нашою поріс» (5-9 класи)  

27.04  Бібліотекар   

8 Огляд періодичних  видань  

4  класи  

5 – 6 класи  

7 – 9 класи  

ІІІ 

тиждень  

Бібліотекар  

9 Методична допомога вчителям – 

предметникам,  класним керівникам,  

класоводам  у підготовці  та проведення  

масових  заходів та технологій.  

Протягом 

місяця  

Бібліотекар   



 ТРАВЕНЬ   

1 Оновлення  куточка «Інформаційний 

вісник»:  

 події та літературні  ювілеї травня;  

 інформаційні та рекламні перерви біля  

куточка.  

1 декада 

місяця 

Бібліотекар, 

актив   

 

2 Прийом підручників і художньої літератури 

від учнів та класних керівників. 

Протя-гом 

місяця 

Бібліотекар 

3 Видача художньої літератури учням на літні 

канікули. 

Протя-гом 

місяця 

Бібліотекар  

 

4 Інформаційні хвилинки :  

Свята травня     

День перемоги  

День матері  

 

 

до 08.05 

до 12.05 

 

3 Тиждень   пам’яті:  

 бесіда – діалог «Сини України – на 

варті радянського неба» (7-9 класи); 

 Інформаційний день: « Незаслужено 

забуті  книги про війну» ( 5-6  класи);  

 година реквієм: «Попіл знищених   

стискає  наші  серця»; (2-4 класи);  

 

04.05  

 

05.05 

 

08.05  

Бібліотекар     

4 Свято «Найсвятіше  в світі   слово - Мати»  

(до дня Матері)  

до10.05 Бібліотекар  

5  Тиждень  слов’янської  писемності  і 

культури:   

 Година  пізнання  історії  рідної 

держави: «Кирило і Мефодій  -  апостоли-

подвижники» (1-4 класи); 

 Година  цікавих  повідомлень: 

«Виникнення  письма  у слов’ян» (5-9 

класи). 

 

 

22.05 

 

 

25.05 

Бібліотекар   

 

 Цикл літературних викладок. 

 Оформити книжково-газетно-журнальні 

виставки: 

 «Мати – символ добра на землі» (до 

Міжнародного дня родини та дня матері) 

 

 

 

12.05 

 

 ЧЕРВЕНЬ   

1 Навчальна  практика (заходи за  планом 

навчальної частини).  

за планом 

навчальної  

практики  

Бібліотекар   

2 Звір та  видача  підручників на  наступний  

навчальний рік.  

Протягом 

місяця  

Бібліотекар  

3 Методична допомога   в підготовці  та  

проведенні   заходів   в літньому таборі (за 

планом  роботи табору).  

за планом 

роботи 

табору  

Бібліотекар  

 



 


