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ВІДОМОСТІ ПРО ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

(станом на 01.09.2017) 

 

Загальна кількість класів:27 

Загальна кількість педагогічних працівників:61 

Загальна кількість учнів:675 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ 

Дата заснування бібліотеки:   01.09.1977 

Місце розташування бібліотеки (поверх) -  ІІ поверх 

Графік роботи бібліотеки:     8.00-16.30 

Обідня перерва:  

12.30-13.00 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БІБЛІОТЕКИ 

Загальна площа (кв. м): 76,7 кв.м 

Наявність читального залу: так, поєднаний з абонементом 

Кількістьмісць для користувачів: 12 

Наявність книгосховища для фонду підручників: так 

Технічна характеристика приміщень: потребують косметичного ремонту 

Бібліотечне обладнання (кількість): 

стелажі: 26    

кафедри видачі: 1  

столи: 7   

книжкові шафи: 10   

каталожні шафи: 1  

вітрини для виставок: 1 

Оргтехніка (кількість), засоби зв’язку: 

комп'ютерна техніка: 2 

доступ до Інтернету: так 

Копіювальна техніка:  1 

Аудіовідеотехніка: _ 

Телефонбібліотеки: 0636213163 

E-mailбібліотеки: plotnikova68@ukr.net 

Сайт навчального закладу:  

 
ВІДОМОСТІ ПРО ШТАТ БІБЛІОТЕКИ: 

(станом на 01.09.2017) 

 

Загальна кількість працівників:2 

Повна ставка:завідувач бібліотеки 

Неповна ставка: бібліотекар 

Сумісництво:---  



Освіта бібліотечних працівників: 

бібліотечна:Рак І. І. повна вища –Київський Державний інститут культури ім.  

А.Є. Корнійчука, бібліотечний факультет, бібліотекар – бібліограф; 

педагогічна:Плотнікова О.В. повна вища -Петербурзький педагогічний університет  

ім. О. Герцена, філологічний факультет, вчитель російської мови та літератури; 

Переяслав – Хмельницький педагогічний університет ім. Г. Сковороди, історичний 

факультет, вчитель історії та права. 

Стаж роботибібліотечнихпрацівників(повнихроків):  

Рак І. І.:     25 років  

Плотнікова О.В.:    29,10 років 

Стаж роботи в бібліотеціданого закладу: 

Рак І. І.:     25 років 

Плотнікова О.В.:    4,10 років 

Доплати до посадового окладу бібліотечним працівникам:  

за вислугу років, за особливі умови праці, за книжковий фонд 

Підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки (вказати, місце, рік): 

курси:  

Рак І. І.: Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

працівників Черкаської обласної ради (2013)(дистанційна форма навчання). 

Плотнікова О.В: Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

працівників Черкаської обласної ради(2015)(дистанційна форма навчання). 

Участь в роботі методичних об’єднань шкільних бібліотекарів міста: згідно 

річного плану роботи. 

Участь в Інтернет – семінарах: 

Рак І.І.: в Інтернет – семінарі «Сучасні тенденції національно – патріотичного 

виховання учня – читача засобами шкільної бібліотеки» (2015) 

Плотнікова О.В: в Інтернет – семінарах:«Сучасні підходи до розвитку читацьких 

інтересів школярів» (2014), «Сучасні тенденції національно – патріотичного виховання 

учня – читача засобами шкільної бібліотеки» (2015), у веб – семінарі - «Виховуємо 

читача – патріота» (2015), у тренінзі- «Я – медіаграмотний» (2015).  

Участь у професійних конкурсах, акціях: 

Рак І.І.: публікація на тему:«Таємниця Франкової величі» (вечір – портрет до 160-

річчя від Дня народження І. Франка) до журналу «Учительський журнал он –лайн»  

Плотнікова О.В:міський конкурс на краще гасло до Всеукраїнського місячника 

шкільних бібліотек 2015 у номінації на кращий логотип шкільної бібліотеки – І місце; 

Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека - 2014» у номінації «Шкільна бібліотека 

– інформаційний центр» - 2-й етап, ІІ місце; 

Всеукраїнський конкурс мультимедійних проектів «Врятувати від забуття» (проект 

«Метеорити маленької Смілянщини») – 2015; 

Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека - 2017» у номінації «Шкільна бібліотека 

–інформаційний центр» - 1-й етап, ІІ місце. 

Відомості про відзнаки: 

Рак І.І.: нагороджена грамотою міського відділу освітивиконавчого комітету 

Смілянської міської ради: за сумлінну працю на освітянській ниві, високий 

професіоналізм, активну участь у громадському житті та з нагоди 15-річчя закладу 

(2012). 



Плотнікова О.В: нагороджена грамотами управління освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Смілянської міської ради за: сумлінне виконання посадових 

обов’язків, результативну участь у конкурсах міського та обласного рівнів (2014), за 

результативну участь у міській виставці «Сплітаємо вінок ідей» (2015), за 

результативну участь у міській виставці «Освіта Сміли – 2016», бібліотечний театр 

«Промінчик» - за високий рівень виконавської майстерності у міському фестивалі – 

конкурсі дитячої художньої творчості «Мистецький дивокрай Черкащини» (2016), за 

кращий захід, проведений у рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек під 

гаслом «Книга і читання – важливий чинник у вихованні духовних цінностей учнів» 

(2017), дипломом Департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної 

адміністрації за ІІ місце в обласному турі Всеукраїнського конкурсу «Шкільна 

бібліотека» у номінації «Шкільна бібліотека – інформаційний центр» (2014), дипломом 

Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників 

Черкаської обласної ради за активну участь у проведенні Всеукраїнського місячника 

шкільних бібліотек у 2016 році під гаслом «Книга і читання – важливий чинник у 

вихованні духовних цінностей учнів». 

Володіння комп'ютером – володіють (вміють працювати з програмами 

MicrosoftOffice: Word, Excel, PowerPoint, MovieMaker) 

ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ 

Положення про бібліотеку    наявне 

Паспорт бібліотеки     наявне 

Посадова інструкція     наявне 

Правила користування бібліотекою   наявне 

Графік та режим роботи шкільної бібліотеки наявне 

ПЛАНОВО-ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ 

Плани:  

план роботи бібліотеки навчально –виховного комплексу«Ліцей – загальноосвітня  

школаІ-ІІІ ступенів «Лідер»на 2017-2018 навчальний рік; 

план проведення бібліотечних уроків; 

план проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек; 

план проведення Тижня української писемності та мови; 

план проведення Тижня дитячого читання; 

план проведення Тижня дитячої книги. 

Звіти:  

звіт про забезпечення учнів підручниками; 

що семестрові звіти про передплату періодичних видань; 

щоквартальні звіти про поповнення бібліотечних фондів; 

звіти про проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, Тижня дитячого 

читання, Тижня дитячої книги. 

ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ 

Книги сумарногообліку: 3 

інвентарні книги: 2 

інвентарна книга аудіовізуальних документів і електронних видань: 1 

папка із супровідними документами: 1;  

папка руху фонду: 2;  

картотека обліку підручників: 1 

журнал видачі підручників класним керівникам: 1; 



журнал обліку підручників і навчальних посібників, що приймаються, замість 

втрачених чи пошкоджених: 1; 

зошит обліку документів, отриманих від користувачів на заміну загублених: 1; 

зошит обліку подарункових видань 1; 
 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ 
 

Назва  Кількість 

примірників 

Основнийбібліотечний фонд(без урахування підручників) 33330 

Книги та брошури 14335 

Періодичні видання  4 

Для учнів _ 

Для вчителів 2 

Для бібліотечних працівників 2 

Фонд підручників 18995 

Для учнів 1-4 класів 2567 

Для учнів 5-9 класів 12748 

Для учнів 10-11 класів 3680 

Надходження до бібліотечного фондуза 

джереламикомплектування: 

 

Органиуправлінняосвітою 2260 

Спонсори, благодійніакції 78 

Загальнакількістькористувачів 675 

Загальнакількістьвідвідувань 8126 

Кількістькниговидачосновного фонду 12126 

Тематичнітижні 36 

Заходи з інформаційноїкультури (кількість бібліографічних 

занять) 

21 

Масові заходи 28 

Виставковадіяльність:  

Виставки нових надходжень 4 

Тематичні виставки 36 

 

 


