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ВІДОМОСТІ ПРО ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

Загальна кількість класів                                              20 

Загальна кількість педагогічних працівників             45 

Загальна кількість учнів                                              422+4  

  

    

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ 

 

Рік заснування бібліотеки                                            1937 р. 

Місце розташування бібліотеки                                  - ІІ поверх 

Загальна площа                                                             -  76 кв 

Наявність читального залу:  так,  поєднаний з абонементом  

кількість посадочних місць                                         - 12          

Наявність книгосховища для навчального фонду:  так,  

Графік роботи бібліотеки: з 9.00 – 16.00 

 

 

1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІБЛІОТЕКИ 

Бібліотечне обладнання (кількість) 

Стелажі 19 

Кафедра видачі немає 

Столи 9 

Книжкові шафи 11 

Одежна шафа 1 

Каталожні шафи 1 

Вітрини для виставок 4 

Приставка до шафи 4 

Стільці 15 

Тумбочка 2 

Парта 1 

 



Оргтехніка  (кількість) 

 

Комп’ютерна техніка (рік випуску)   – монітор 2013  р., системний блок – до 2007 р. -  1 

Доступ до Інтернет є 

Електронна пошта e-mail_qrytsiv_school@ukr,net 

Принтер немає,  сканер немає, телефон немає 

Копіювальна техніка немає 

Аудіо відеотехніка (програвачі, магнітофони, телевізори тощо) немає 

 

 

2.  ВІДОМОСТІ ПРО ШТАТ БІБЛІОТЕКИ 

Загальна кількість працівників – 1, з них працюють: 

на повну ставку  1 

на 0,75 ставки 0 

на 0,5 ставки 0 

за сумісництвом 0 

 

Освіта бібліотечних працівників 

Бібліотечна:  вища 0 , середня спеціальна 0 

Педагогічна: вища – 0, середня спеціальна 0 

 Інша : повний курс Вищого професійного училища інспекторів по кадрам при 

Межрегіональному заочному університеті управління персоналом м. Київ по 

спеціальності «Діловодство, облік і комплектування персоналу».  

 

Підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки (рік, форма) Курси 

підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів при ХОІППО,  20016 рік 
 

Стаж роботи бібліотечних працівників 

Стаж бібліотечної роботи завідувача бібліотекою - 14 

Стаж бібліотечної роботи співробітників бібліотеки - немає 

Стаж роботи в бібліотеці даного закладу: - 14 

Завідувача бібліотеки  - 14 

Інших співробітників бібліотеки - немає 

Доплата до посадового окладу завідувача бібліотеки: 

За вислугу років, за завідування бібліотекою,  за роботу з підручниками,  

Участь у конкурсах (назва, рік проведення) 

- «Шкільний бібліотекар 2017 року» 

Відомості про відзнаки:       

-      2011 р.         Грамота за І місце в районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Шкільна 

бібліотека» в номінації «Бібліотекар-дослідник» 

-  2014 р.   За підсумками конкурсу Грамота  від Департаменту освіти і науки 

Хмельницької обласної державної адміністрації  як лауреату ІІ (обласного етапу) 

Всеукраїнського конкурсу “Шкільна бібліотека” у номінації “Сучасній школі – сучасну 

бібліотеку” 

 

Поєднання бібліотечної, педагогічної, гурткової роботи 

уроки  немає 

Гуртки  - «Палітурна справа» 

Володіння комп’ютером - володіє 



 

3. ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ 

 (зазначити рік затвердження) 

 

Положення про бібліотеку-    Наказ Міністерства освіти і науки України № 139 від   

                                                   14.05.99 р. 

Правила користування бібліотекою  -  01.09.2015р. 

Паспорт бібліотеки                             - 2017 

Посадова інструкція                            -№ 10-П 2012 р. 

Планово-звітна документація бібліотеки – з 2002 р.  

Інше (зазначити) ___________________________________________________ 

№ 

п/п 

Назва документа Дата видачі документа При- 

мітка 

     

1. 

Закон України про  бібліотеки і 

бібліотечну справу 

 № 39/95 ВР від                        

27 січня 1995 р. із змінами 

 

     

2. 

Положення про бібліотеку 

загальноосвітнього навчального закладу 

Наказ Міністерства освіти і 

науки України № 139 від 

14.05.99 р. 

 

     

3. 

Інструкція про порядок комплектування та 

облік підручників і навчальних посібників 

у бібліотечних фондах загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

Наказ Міністерства освіти і 

науки України № 1686 від 

02.12.2013 р. 

 

 

     

4. 

Інструкція по дотриманню вимог 

пожежної безпеки в приміщенні бібліотеки 

 № 54-Т від 25.02.2013 р.  

   

5. 

План роботи бібліотеки на поточний 

навчальний рік 

2016-2017н. р.  

   

6. 

План з основ бібліотечно-бібліографічних 

знань 

Учбово-тематичний план 

занять з основ бібліотечно-

бібліографічних знань. Київ 

1986 р. 

 

8. Про проведення паспортизації бібліотек 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Наказ Міністерства освіти і 

науки України № 662/53 від 

16.07.09 р. 

 

   

7. 

Навчальні програми з бібліотечно-

бібліографічних знань 

- Основи бібліотечно-

бібліографічних знань і робота 

з книгою. Київ. “Радянська 

школа”. 1988  р. 

- Основи бібліотечно-

бібліографічних знань і робота 

з книгою. Інформаційний 

збірник  

№ 22   1989 р. 

- Бібліотечно-бібліографічні 

знання учням. Москва. 

“Книга”. 1982 р. 

-Бібліотечно-бібліографічні 

знання учням. Москва 

“Книжная палата”. 1989 р. 

- Орієнтовна програма 

навчання бібліотечно-

бібліографічної та 

інформаційної культури. 

Інформаційний збірник 

 



Міністерства освіти і науки 

України № 19   1994 р. 

- Кружок переплетного дела. 

Москва. “Просвещение” 1978 

р. 

3.1.  Нормативно-правова база 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ 

1. Закон України «Про освіту» 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12 

2. Закон України «Про загальну середню освіту» 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=651-14 

3. Закон України «Про видавничу справу» 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=318%2F97-%E2%F0 

4. Закон України  «Про внесення  змін до законодавчих актів з питань загальної середньої 

освіти щодо організації навчально-виховного процесу» 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2442-17 

5. Указ Президента України № 161/2010 «Про Концепцію державної мовної політики» 

 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=161%2F2010 

6. Указ Президента України від 30 вересня 2010 року № 926 «Про заходи щодо 

забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»  

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=926%2F2010 

 

 
ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 781 «Деякі питання 

забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних 

закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та 

вихованців дошкільних навчальних закладів» 

 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=781-2010-%EF 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2009 року № 181 «Про 

затвердження  Порядку  використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 

видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення 

студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних 

навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів»  

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=181-2009-%EF 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 231 «Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 № 181» 

 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=231-2011-%EF 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=651-14
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=318%2F97-%E2%F0
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2442-17
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=161%2F2010
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=926%2F2010
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=781-2010-%EF
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=181-2009-%EF
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=231-2011-%EF


4. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про 

затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» 

 http://www.mon.gov.ua/ua//often-requested/state-standards 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про 

затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»  

http://www.mon.gov.ua/ua//often-requested/state-standards 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 872 «Про 

затвердження Порядку       організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах» 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-п 

 

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ 
1. Наказ МОН від 04 жовтня 2010 року № 914 « Питання резервного фонду навчальної 

літератури» 

2. Наказ МОН молоді і спорту України від 14 лютого 2011 року №132 «Про проект зі 

створення єдиної системи централізованого електронного обліку підручників у 

загальноосвітніх навчальних закладах, районних і обласних управліннях (відділах) 

освіти, Міністерстві» 

3. Наказ МОН молоді і спорту України від 02 березня 2011 року № 209 «Деякі питання 

створення фонду офсетного паперу»  

4. Наказ МОН молоді і спорту України від 02 серпня 2012 року № 882 «Про використання 

навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» 

5. Наказ МОН молоді і спорту України від 10 червня 2011 року № 572 «Про Типові 

навчальні плани початкової школи» 

6. Наказ МОН молоді іспорту України від 03 квітня 2012 року № 409 «Про затвердження 

Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» 

7. Наказ МОН молоді і спорту України від 14 грудня 2012 року № 1427 зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 02 січня 2013 року за № 19/22551 «Про затвердження 

Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і 

професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних 

закладів підручниками та навчальними посібниками» 

 

 

4. ОБЛІКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ БІБЛІОТЕКИ 

(зазначити, чи є в наявності) 

Книга сумарного обліку основного бібліотечного фонду (без урахування підручників):       

так 

Книга сумарного обліку  підручників:    так 

Книга сумарного обліку  документів на електронних та магнітних носіях (CD,  DVD, 

аудіо/відео касети):   (входить до  обліку основного бібліотечного фонду підручників)                            

так 

Книга інвентарного обліку основного бібліотечного фонду (без урахування підручників):   

так      

Журнал обліку документів тимчасового зберігання:    так 

Журнал обліку документів, отриманих від користувачів на заміну загублених:                         

так 

Щоденник роботи бібліотеки:                     так 

Журнал видачі підручників по класах:       так 

Папка копій рахунків і накладних:             так 

http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/state-standards
http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/state-standards
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-п


Папка руху фонду:                                       так 

Журнал обліку подарункових видань:       так 

 

 

5. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ 

Бібліотечний фонд  
Класифікаційна система, що використовується бібліотекою (ББК) 

 

Показники Станом на 01.01.2017 р. 

назв примірників 

Основний бібліотечний фонд (без урахування підручників) 16284 19356 

З них за видами: Книги та брошури: 16265       19090 

Періодичні видання, усього       3      250 

для вчителів       3            250 

для учнів                  

для бібліотечних працівників                  

Документи на електронних носяіх        16      16 

За змістом: Психолого-педагогічні науки        96    143 

Суспільно політичні науки       107    201 

Природничі науки     2400  2516 

Прикладні науки       789    860 

Літературознавство, мовознавство      1360   1995 

Мистецтво і спорт        126    257 

Художня література    11355 13075 

Бібліотекознавство          32       43 

Книгозабезпеченість (надійшло за 2016 р. худ.  л-ри)          9    9    

 Фонд підручників   184       8886 

 

Основні джерела комплектування фонду   (зробити позначку) 

органи управляння освітою         – так,                                    батьківські кошти            - ні 

спонсори                                        - так,                                    обмінно-резервні фонди  - ні 

Кількість видань основного бібліотечного фонду (без урахування підручників), що 

надійшли до бібліотеки до 1995             - 83% 

 

Мовний склад основного бібліотечного фонду  (без урахування підручників)  

Українською мовою (%)    - 34%, 

 Російською мовою (%)      - 61%,  

іншими мовами (%)             -   5% 

 

Довідково-пошуковий апарат бібліотеки  
Абетковий каталог        (так),      рік заснування   - 1961 р.,             обсяг у картках  - 19356 

Тематичні картотеки (перерахувати, зазначити загальний обсяг у картках  -       351 картка) 

  

№ п/п Назва картотеки 

1. Книга – джерело знань 

        2. Освіта ХХІ століття 

        3. Україна – рідний край 

        4. Краєзнавство 

        5. На допомогу вчителю 

 

Картотека руху підручників:                                                                                                  -  так 

 



№ 

п/п 

Клас Обсяг у картках 

1. 1 клас 15 

2. 2 клас 15 

3. 3 клас 16 

4. 4 клас 32 

5. 5 клас 16 

6. 6 клас 17 

7. 7 клас 48 

8. 8 клас 46 

9. 9 клас 34 

10. 10 клас 63 

11. 11 клас 51 

12. Інше 125 

 

Робота з користувачами  

 

Показники роботи Станом  на 

01.01.2017 р. 

Загальна кількість користувачів    488 

у т.ч.:  учні   419 

вчителі   45 

батьки    7 

представники місцевих громад, інші 14 

Загальна кількість відвідувань (з 01.01.2016) 3902 

Кількість книговидач, прим. (з 01.01.2016)                 17637 

у т.ч.  книги, брошури                 3701 

журнали, газети     45 

Обертаність основного бібліотечного фонду (без урахування 

підручників) 

 0,19 

Загальна кількість виданих підручників 13936 

Інформаційна робота:  

дні інформації 12 

тематичні тижні 24 

заходи з формування інформаційної культури  26 

інші заходи 11 

Виставкова діяльність:  

виставки нових надходжень   23 

тематичні виставки 40 

постійно діючі 26 

Бібліографічна робота:  

Списки нових надходжень  23 

у т. ч  в електронній формі  

тематичні списки  3 

у т.ч. в електронній формі  

Інформаційні бюлетні  

 - Обертаність фонду розраховується шляхом ділення кількості книговидач (без 

урахування підручників) за рік на обсяг основного бібліотечного фонду. 

 

 



6. ФАКТИЧНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ   БІБЛІОТЕКИ 

 

2016 р. 

Комплектування фонду Матеріально-технічне забезпечення 

Бюджетні 

 кошти 

Позабюджетні кошти 

(спонсорські, 

батьківські) 

Бюджетні 

 кошти 

Позабюджетні кошти 

(спонсорські, 

батьківські) 

56189.83 4210.00 - - 

2017 р. (планується) 

Комплектування фонду Матеріально-технічне забезпечення 

Бюджетні 

 кошти 

Позабюджетні кошти 

(спонсорські, 

батьківські) 

Бюджетні 

 кошти 

Позабюджетні кошти 

(спонсорські, 

батьківські) 

13000.00 1150.00 - - 

 

Підпис завідувача бібліотеки              ______________     В.В.Кохановська 

 


