
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник директора з НВР 

Центру професійно - технічної освіти№1 

_______________Т.І. Ребрик 

“____”__________2020р 

 

План роботи бібліотеки  

Центру професійно – технічної освіти №1 

на 2020 – 2021 н. р. 

 
Загальна мета училища. Підвищення якості навчально-виховного процесу – 

запорука успішної підготовки кваліфікованого робітника. 

 

Мета бібліотеки. Формувати високорозвинену особистість, яка поєднує в собі 

високі професійні знання, духовне багатство, національну свідомість, моральну 

чистоту і фізичну досконалість . 

 

І. Основні завдання і напрями діяльності. 

• Удосконалення культури читання, прищеплення навиків  

самостійної роботи з книгою. Сприяння навчально-виховному процесу. 

• Підвищення методичної, педагогічної майстерності викладачів  

шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї. 

• Виховання бережливого ставлення до підручників. 

• Подальший розвиток інформаційної функції бібліотеки як  

інформаційно-культурного центру училища. 

• • забезпечення оптимальних умов для збереження книжкового фонду . 

 

ІІ. Діяльність бібліотеки щодо сприяння гуманізації, гуманітаризації  

навчально-виховного процесу та духовному становленню учня. 
 

№п/п Зміст роботи  Термін 

виконання 

 

II. Інформаційно - бібліографічна робота 

 
  Координаційна робота з директором центру та заступниками 

директора щодо обговорення навчальних програм, визначення 

наявності підручників та спеціальної літератури в фонді  

бібліотеки для навчального процесу  

Вересень - 

Червень 

 

 Складати та видавати інформаційний вісник “Нові книги” 

для оперативного ознайомлення учнів, вчителів, майстрів із 

надходженнями до бібліотеки. ( інформаційний вісник 

вивішувати в педкабінеті, кімнаті майстрів та в бібліотеці) 

Протягом 

року 

 



 Надати інформаційну підтримку предметним тижням та 

всім заходам, які будуть проведені в училищі 

Протягом 

року 

 “ Вересневі зустрічі” з метою ознайомлення 

першокурсників із бібліотекою. 

Вересень 

 Популяризація бібліотечно-бібліографічних знань серед 

читачів. Формування інформаційної культури читання 

Жовтень  

 По    мірі    надходження    літератури    проводити    дні 

інформації. 

 

Протягом 

року 

 

III. Індивідуальна робота. 
 

 Провести   індивідуальні   бесіди   під   час   запису   до 

бібліотеки. 

Вересень 

жовтень 

 Разом із соціальним педагогом та психологом проводити 

моніторинг учнів з метою вивчення їх читацьких потреб. 

 

Протягом 

року 

 Вести облік незадоволеного попиту читачів на книги, по 

кожному з них, приймати відповіді рішення; для кращого 

вивчення запитів проводити недільні обліки всіх відношень 

і роботи їх аналізи.  

Протягом 

року 

 

1.  Для кращого вивчення окремих проблем, які цікавлять 

юнацтво, скласти рекомендаційні списки літератури.  

 

Протягом 

року 

 

2.  Робота з важкими підлітками та сиротами Протягом 

року 

3.  Робота з творчо обдарованими дітьми. Протягом 

року 



IV. Наочні форми популяризації літератури 

 

 Організувати книжкові виставки: 

•  “бібліотека — храм добра і знань”; 

• “читайте, летіть на горду висоту!”(до  дня бібліотек); 

• Оксані Забужко — 60; 

• “ у Бабиному Яру палають сотні свіч”; 

•  «уклін доземний вчителю тобі»; 

• «Покрова - День українського козацтва»;  

• “незламний дух української нації”; 

• «я - майбутнє твоє Україно» (до Міжнародного дня 

інвалідів); 

•  «в      ній      материнська     ласка      і      любов» (до 

дня української писемності та мови); 

• “революція людської ГідностіІ Свободи” 

• “невиплакані сльози України” ( памяті жертв 

Голодомору) 

• «людське життя безцінне» (до Всесвітнього дня 

боротьби зі СНІДом); 

• “будьмо гідні своїх героїв”( до дня збройних сил 

України” 

• “ свята наші, дайте нам краси і сили, щоб ми в світі 

славно жили” 

• Степан Бандера: символ нескореного українства”   

• «Мого народу гілочка тернова» (до Дня Соборності 

України); 

• “ Крути — смолоскип, запалений у майбутнє”; 

• “їх серце б'ється на небесах”:пам'яті Небесної Сотні 

•  “ відкрий , о рідна моя мово, свої скарбниці золоті”; 

• “незгасне світло поетичної душі” (до 150років від 

дня народження Лесі Українки); 

• «Шевченко на всі віки»; 

• “поезія- це завжди неповторність”; 

• “стежками Чорнобильського лиха”;  

• «Мати - берегиня роду»; 

• “тихі зорі вічної памяті”( до дня памяті та 

примирення”; 

• «усмішка Землі перетворюється в сльози». 

• “ правовий оберіг держави”(до дня Конституції) 

 

 

 

 Вересень 

Вересень 

Вересень   

Вересень 

Жовтень 

Жовтень 

Жовтень 

Листопад  

 

 

Листопад 

 

Листопад 

 

Листопад 

 

Грудень 

Грудень 

 

Грудень 

   

Січень 

Січень 

   

Січень 

Лютий 

 Лютий 

 

Лютий   

Березень  

Березень 

 

Квітень 

 Травень 

 

Травень 

Червень 

Червень 



1.  Організовувати книжкові  виставки до ювілейних дат 

видатних людей України та світу. Поповнювати новими 

матеріалами постійно діючі виставки. 

 

Протягом 

року 

V. Виховна робота 

(за програмою “Основні орієнтири виховання”) 
 

   1. Ціннісне ставлення до себе 

•  “  ти навколо людей, люди навколо тебе”; 

•   “ свої права ти добре знай” ; 

   

 

Грудень  

 

Лютий 

   2. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей 

•    «найстрашніші втрати — духовні” 

•    «якщо я для себе, то навіщо я» - (до міжнародного дні 

інвалідів}. 

 

Травень  

Грудень 

3. Ціннісне ставлення до праці 

       “  людина в світі професій”- інформаційно пізнавальна 

година 

          

Червень  

4. Ціннісне ставлення до природи 

          “живої природи душа промовляє”- перегляд 

літератури.  

•   «Обіймемо    Землю    красою    і    любов'ю» -літ. 

вікторина. 

•   «Чи знаєш ти, світе, як сиво ридає полин» - година пам' 

яті. 

Червень  

 

Травень  

 

Квітень  

5. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва 

•    « читаємо Шевченка”.  вечір поезії 

•    “духовний світ Лесі Українки”. (виставка робіт учнів) 

 

 

Листопад  

Квітень 

  6. Ціннісне ставлення до суспільства і держави 

•  “ героям нескореної України”.( година  історичної 

пам’яті)  

• “ Україно!Мій коханий краю!Мати наша, рідна і свята!”  

 

 Лютий 

 

Березень  

VI. Робота з педагогічним колективом 

1.  Брати    участь         педагогічних    радах,     семінарах, 

методоб' єднаннях.  

Протягом 

року  

2.  По   запиту   вчителів,   вихователів   робити   письмові 

аналізи читання учнів.  

-//-  

3.  Систематично    знайомити    вчителів    з    новинками 

педагогічної літератури.  

-//-  

VIІ. Формування, організація  та комплектування 

бібліотечного фонду 



1.  Замовити підручники. Поповнити фонд бібліотеки 

сучасною художньою літературою. 

Січень  

2.  Оформити передплату періодичних видань на  2019р.  Грудень  

3.  Продовжити роботу над створенням електронного 

каталогу 

Протягом 

року 

4.  Поповнювати фонд бібліотеки книгами, підручниками, 

періодичними виданнями.  

Протягом 

року 

 
 

5.  Вилучення з фонду творів друку застарілих ,зношених   

загублених читачами.  

Протягом 

року 

 

6.  Систематично  перевіряти правильність розстановки 

бібліотечного фонду.  

 

Протягом 

року 

 

7.   Активно працювати над реставрацією книг та періодичних 

видань  

-//-  

 Вести облік цінної літератури  -//-  

8.  Зробити аналіз одержаних книг за 2019 рік.  Грудень  

VIII Підвищення кваліфікації 

1.  Брати участь в обласних семінарах бібліотекарів, фахових 

вебінарах. 

Протягом 

року 

2.  Брати участь в методичних об’єднаннях вихователів, 

класних керівників  

Протягом 

року 

3 Оперативне ведення документації бібліотеки Протягом 

року 

4 Папка самоосвіти 

 

Протягом 

року 

5 Участь у професійних конкурсах Протягом 

року 

6 Удосконалення традиційних і освоєння нових бібліотечних 

технологій 

Постіно 

IX. Господарська робота 

1.  Раз в місяць проводити санітарний день в бібліотеці  Протягом 

року  

2 Замовити бібліотечні стенди. Вересень-

жовтень 

3 Придбати бібліотечрі стелажі  Вересень-



жовтень 

4. Очистити фонд від застарілої, зношеної літератури.  Протягом 

року 

5.    Систематично проводити обезпилення книжкового та 

фонду періодики  

Протягом 

року 

X. Організація, використання та забезпечення фонду. 

1.  Прийняти, зареєструвати та розставити нову літературу.  Протягом 

року 

2. Переглянути   фонд,    вилучити   і   списати   застарілу 

літературу, зношену і непрофільну літературу.  

Протягом 

року  

 

  


