
 

План занять з основ бібліотечно- 

бібліографічних знань на 2015-2016н.р. 

№ 

п/п Тема заняття Хто виконує 

Дата 

виконання 

 

Примітки 

2 клас 

1. Вступний бібліотечний 

урок: що таке бібліотека, 

правила користування 

бібліотекою, запис до 

бібліотеки, екскурсія до 

бібліотеки 

Бібліотекар Вересень-

жовтень 

30.09.2015; 

05.10.2015 

07.10.2015 

2-А, 2-Б,2-В 

класи 

2. Як читати та берегти 

книжки: правила читання, 

гігієна читання, правила 

бережливого ставлення до 

книжки. Найпростіший 

ремонт книжок, 

виготовлення заклади нок 

(практична робота) 

Класовод – 

бібліотекар 

Грудень  

3. Структура книжки: перше 

знайомство зі структурою 

книжки – обкладинка ( різні 

види), корінець, сторінки, 

малюнки, їх призначення, 

художники-ілюстратори 

дитячих книжок. 

Бібліотекар Березень  

3 клас 

1. Читач у бібліотеці: види 

бібліотек, їх призначення, 

абонемент і читальний зал, 

бібліотекар і читач. 

Бібліотекар Жовтень 18.10.2015 

2. Як створюється книжка: 

книжка у письменника, 

книжка в редакції, книжка в 

друкарні. 

Класовод, 

бібліотекар 

Січень  

3. Основні елементи книжки: Бібліотекар Квітень  



титульний аркуш – автор, 

назва, вихідні дані. 

Додаткова частина – 

передмова, післямова, зміст, 

словник невідомих слів, 

примітки та коментарі. 

4 клас 

1. Мої перші довідкові 

видання:що таке 

енциклопедія, різні види 

словників, їх призначення, 

практичне використання. 

Бібліотекар, 

класовод 

Березень  

2. Давні і сучасні технології 

книгодрукування. Дрібний 

ремонт книжок – (практична 

робота) 

Бібліотекар, 

класовод 

Січень  

3. Як вести «Щоденник 

читача»: що таке 

«Щоденник читача», його 

призначення, правильний 

запис у «Щоденнику 

читача» 

Класовод Квітень  

5 клас 

1. Вибір книги у бібліотеці: 

художня література, 

науково-популярна 

література, довідкова 

література.Ведення 

«Щоденника читача» 

Бібліотекар Жовтень 08.10.2015 

12.10.2015 

5-А, 5-Б 

класи 

2. Як читати книгу. Записи про 

прочитане. 

Вчитель 

літератури 

Січень  

3.  Твої помічники у виборі 

книжок 

Бібліотекар Березень  

6 клас 

1. Періодичні видання для 

учнів середнього віку. 

Класний 

керівник 

Вересень 17.09.2015 

6-Бклас 



2. Книга і її створювачі, 

структура книги, 

використання її апарату при 

читанні. 

Бібліотекар Грудень  

3. Моя домашня бібліотека. 

Що я люблю читати. 

Класний 

керівник. 

 

Квітень  

7 клас 

1.  Книги – джерело знань.  Класний 

керівник 

Вересень  

2. Конкурс бібліотечних 

ерудитів «Уважні та 

начитані» 

Бібліотекар Березень  

3. Вибір книг у бібліотеці, 

систематичний каталог. 

Бібліотекар Квітень  

8 клас 

1. Методи самостійної роботи 

з літературою. 

Вчитель 

літератури 

Листопад  

2. Книга – джерело 

самоосвіти. 

Класний 

керівник 

Березень  

3. Гігієна читання і 

реставрація книги 

Бібліотекар Квітень  

9 клас 

1. Довідковий фонд бібліотеки 

та використання його 

практично. 

Бібліотекар, 

вчитель 

літератури 

Грудень  

2. Книга, її роль у розвитку 

людського суспільства, у 

духовному відродженні 

народу. 

Класний 

керівник 

Лютий  

3. Бібліографія як джерело 

інформації та ключ до знань 

Бібліотекар Квітень  



 

10 клас 

1. Дискусія «Книга чи 

комп’ютер, за і проти” 

Бібліотекар, 

вч итель 

інформатики 

Листопад  

2. Робота з довідковим 

апаратом бібліотеки. 

Бібліотекар Квітень  

     

11клас 

1. Довідкові видання 

природничої тематики. 

Бібліотекар Жовтень 12.11.2015 

2. Інтернет – найсучасніше 

джерело інформації. 

 Бібліотекар, 

вчитель 

інформатики 

Квітень  


