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Працюю, щоб із кожного 

книжкового слова, як із маленького 

зернятка,  

народжувались паростки власних  

поглядів і переконань читача,  

щоб стали справжньою школою  

життя. 

   



 

      Пірнаю я у море книг, 

      І насолоду з цього маю. 

     Бібліотека - мій бальзам, 

              Який я розумом сприймаю. 

              Абонемент, читальний зал - 

              Книжковий храм і центр культури. 

             Тут затамуєш навіть дух, 

             Якщо ти ніжної натури. 

      Цей дух незримо окриля, 

      Підносить нас він аж до неба. 

      А як зануришся в книжки, 

      Нічого кращого й не треба. 

            Бібліотека - мій бальзам, 

           Життя своє їй присвятила. 

           Вона мені, як рідний дім, 

          Завжди жадана, люба, мила. 

http://culture.natm.ru/images/autouploads/full/5092405.jpg


    Бібліотека нашого ліцею заснована в 1963 році і є 
осередком інтелектуальної культури та центром 

бібліотечного інформування інженерно - 
педагогічного та учнівського колективу. 

Інженерно - педагогічний колектив нашого ліцею 
добре розуміє, що сьогоднішній ринок праці 

вимагає не просто дипломованих фахівців, а 
професійно – освідчених, конкурентоспроможних 

фахівців сільськогосподарського напрямку. В ліцеї 
учні отримують професійну підготовку з 
улюбленої справи, професійну середню і 

спеціальну підготовку а також мають змогу 
навчатися далі по ступеневій освіті.  

Одним з найважливіших напрямів діяльності 
бібліотеки є інформаційна робота. Вона носить 

системний, оперативний, випереджальний 
характер 



 Приміщення:    Технічні засоби: 

Загальна площа БІЦ – 151 м2   комп'ютер – 1 

Площа книгосховища – 93 м2    мультимедійний проектор – 1  

Наявність читального залу – налічує 50 місць  копіювальна техніка – 1 

 Фонд:       Бібліотечне обладнання: 

 всього – 16173   стелажів – 43  

 загальноосвітні – 4783  столи – 15  

 загально технічні – 4698   книжні шафи – 8  

 спеціальна – 4228    вітрини для виставок – 8  

 художня – 1175   Електронно-методичні  

 довідкова – 841   видання – 25  

 методична – 44   Періодичні видання – 19  

 



 Бібліотека - це не тільки місце 
зберігання та читання книг, 

журналів чи енциклопедій, папірових 
або електронних. І не просто точка 

доступу до мережі Інтернет або 
місце, де можна знайти потрібну 

інформацію. Насамперед бібліотеку 
створюють її читачі. Адже без 
читачів бібліотека не житиме! 

Приходьте до бібліотеки, беріть 
участь у її житті - і тоді й ваше 

життя стане яскравішим, 
багатшим, цікавішим! 

 Бібліотека – є інформаційним, 
навчальним, духовним, культурним 

центром ліцею і покликана 
забезпечувати інформацією та 
етичною формою зв'язку і бути 
провідником читацьких запитів. 

http://www.coollady.ru/puc/2/1s/b/6.jpg


 Книга – це вікова мудрість людства, яка допомагає збагнути красу і велич 
рідного слова, пробуджує любов до рідного краю, відкриває нові імена. Вона – 
джерело і скарбниця знань. 

 Бібліотека розташована на першому поверсі ліцею в молодіжному готелі. У 
своїй структурі має читальний зал і книгосховище. Бібліотечний фонд є 
універсальним і налічує більше 16 тис. примірників книг: підручників 
основного фонду, брошур, журналів, газет, електронно-методичних 
посібників та навчальних програм, а також інших носіїв інформації. 

 Бібліотекар організовує: роботу бібліотеки ліцею, формування, облік і 
збереження бібліотечного фонду; інформаційне забезпечення навчально-
виховного процесу в ліцеї; роботу читального залу; роботу з електронним 
каталогом (електронний предметний каталог, навчально-методичний); 
проводить спільно з педагогічним колективом і учнями масові заходи, 
профорієнтаційну роботу 

 Здійснює: підбір літератури на вимогу читачів; допомогу викладачам в 
підборі методичної літератури, систематично інформує інженерно-
педагогічний колектив про новинки літератури; підписку на періодичні 
видання, контролює їх доставку, проводить інформаційні тижні. 

 Наша бібліотека оснащена програмним забезпечення та доступом до 
Інтернету. 



Минає XXI століття. А навколишній світ давно 
опанував не тільки терміни, а й саму техніку 

та вправно оперує електронною поштою, 
електронними каталогами, копіювальною 

технікою, принтером та іншими технічними 
пристроями. Всіх об’єднав Інтернет. 

Багатотомні видання змінили ком пакт – 
диски, пошук інформації відбувається за 

хвилини. Сучасні діти, в тому числі і наші 
учні опинилися серед цього, як мальки у воді. 

Їм легко все це опановувати. У такій 
ситуації стало покращення забезпечення 
матеріально – технічної бази бібліотеки 
ліцею на фоні зростаючих запитів учнів, 

викладачів, майстрів виробничого навчання 
та працівників ліцею. А саме: зроблено 

косметичний ремонт приміщення, 
полагодження меблів в читальному залі, 

оновлення інтер'єру абонементу і зроблено 
світло з енергозберігаючими лампами у 

книгосховищі. 



- Створення електронної картотеки підручників; 

- Створена й впроваджена єдина комп'ютерна 
мережа (internet, комп'ютер, мультимедійний 
проектор, придбано новий копіювальний пристрій);  

- Надходження нової, методичної літератури; 

 

Впровадження новітніх інформаційних та 

інтерактивних технологій у роботі з 

учнями – користувачами, як майбутніми 

професійними фахівцями своєї справи.  

Проводиться оновлення змісту 

бібліотечної роботи з професійної освіти 

та з педагогічними працівниками, 

майстрами виробничого навчання. 



 

 Розвиток інформаційних технологій збагачує видовий склад бібліотечного фонду, 
розширює можливості обробки, зберігання і пошуку інформації, позитивно впливає 
на якість та оперативність обслуговування користувачів.  

 http://www.tpal.com.ua – сайт Томаківського професійного аграрного ліцею 

 http://profy.nplu .org/ - Бібліотечному фахівцю 

 http://librportal.org.ua / - Бібліотечний освітній портал 

 http://www.biblider.ru / - Школа бібліотечного лідерства 

 http://www.library.ru / - Library. ru – інформаційно-довідковий портал 

 http://www.4uth.gov.ua /library_science/index. htm  - Розділ „Фахівцям‖ на сайті 
Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. Сухомлинського 

 http://www.library.edu-ua. net/methodological/ - Розділ „Науково-методична діяльність‖ 
на сайті Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. Сухомлинського 

 http://lucl.lucl.kiev.ua/ prof .html - Розділ „Професіоналам‖ на сайті Публічної 
бібліотеки ім. Л.Українки 

 http://www. irbis.info  - сайт обласного науково – бібліотечного інформаційного 
центру 

 http://@ippo.dp.ua – сайт Дніпропетровського інституту післядипломної 
педагогічної освіти 

 http://www.edsco.com – довідкова електронна інформація для бібліотек 

 www.bookzone.com.ua – Інтернет – магазин ДІЛОВОЇ та комп'ютерної книги 

 WWW.PEDPRESSA.COM.UA – Д І В П видавництво ― Педагогічна преса ‖ 
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 Електронні ресурси – це новий 
об'єкт каталогізування. Вони 
визначаються як інформаційні 
ресурси, які створюються та 

використовуються за допомогою 
комп'ютера і містять дані та 

програми, зафіксовані в 
електронній формі на певних 

носіях. 

 На прикладі цього в нас у Б І Ц є 
створенні електронні словники 

(Педагогічний словник та словник 
Інтернет) бібліотечних та інших 
термінів навчально – педагогічної 

тематики. 

 



 

Електронні словники – «Педагогічний словник» та 
«Словник-Інтернет» – містять узагальнену й 

систематизовану інформацію з теорії і 
практики навчання та виховання та 

інформаційно-комунікаційних технологій.  

 

Розглянуто широке коло понять й термінів, які 
стосуються навчально-виховного процесу, 

нові педагогічні теорії, концепції а також 
сучасних комп’ютерних технологій. В кожному 

з представлених словників використано 
більше ста різних понять та термінів, що по 
груповані в алфавітному порядку, які, завдяки 

комп’ютерним технологіям, легко і швидко 
можна знайти й проаналізувати.  

 

Головною особливістю даної розробки є, в разі 
необхідності, можливість додавати нові 

терміни і означення з метою їх накопичення і 
розширення. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1


  Досвід роботи свідчить, що добре налагоджена 
інформаційна діяльність є одним із основних чинників 
розвитку роботи в Б І Ц. 

   Безперечно, великою є  роль книги та бібліотеки у житті 
кожної окремо людини. Книга духовно збагачує, сприяє 
освіті, фаховому зростанню, задовольняє культурні 
потреби. 

   Щорічно наша бібліотека проводить акцію між І – ІІІ курсів 
― Подаруй книгу бібліотеці ‖, в акції приймають участь не 
тільки учні але й їх батьки та працівники всього 
навчального закладу. 

 Подарували: книги з хімії 10 класу в кількості 20 екземплярів 
група №6, а також надали спонсорську допомогу від Партії 
регіонів в кількості 10 екземплярів на допомогу навчанню 
(Бухгалтерський облік)  



 Упродовж всього життя ми звертаємося до книги, яка розкриває перед нами чарівний світ — 
краси, добра, ідей і роздумів, збагачує нас духовно, загострює розум. В нашому ліцею 
розробляється програма «Моя шкільна бібліотека», за якою працюють багато бібліотекарів, 
передбачає комплексний підхід до користування книгами користувачами, а саме, єдині форми та 
методи швидкого обслуговування читачів з врахуванням вікових та індивідуальних 
особливостей.  

        При розробці цієї програми головними завданнями було визнано: 

 виховання у читачів любові до Батьківщини, українського народу, державної мови;  

 розуміння того, що від сумлінної праці й навчання кожного, від усвідомлення себе часткою 
українського народу залежить майбутнє і сучасне нашої держави; 

 формування справжнього читача, який вміє шукати і знаходити книгу, користуючись довідково-
бібліографічним апаратом бібліотеки; виховання дитини, яка втілить у життя знання, здобуті 
за допомогою книги;  

 створення належних умов і сприяння інтелектуальному та естетичному розвитку юних 
читачів;  

 організація їх вільного часу.  

 Використовуємо програми: для створення презентацій  

 Ms. Power Point2003,  

 текстовий процесор Ms. Word 2003,  

 табличний процесор Ms. Excel 2003. 



 Втілення в життя нашої мрії — це копітка, часом виснажлива, але надзвичайно 
цікава справа. Користувачі нашої бібліотеки — ровесники незалежної Української 
держави, зростають і формуються разом з нею. Як хочеться, щоб вони не 
повторювали наших помилок, не страждали комплексом меншовартості, були 
впевненими в собі, досягли успіху в житті. 

  Бібліотека ліцею впроваджує нові форми роботи для того, щоб разом з 
педагогічним колективом  реалізувати поставлені завдання, насамперед, 
формування професійної компетентності робітничих кадрів, а також проявити в 
учнях паростки обдарованості, сприяти їх  розвитку, допомогти учням 
реалізувати свої творчі можливості, сприяти формуванню їх життєвої позиції, 
професійної компетентності, адже становлення людини, учня, майбутнього 
робітника – це постійна робота душі та розуму. І тут на перший план виходить 
індивідуальна робота з учнями та досконале вивчення своєї майбутньої професії. 

       Для випускних груп проводилися заходи: 

 Захист  своєї професії 

 Профорієнтаційна робота ― З поглядом у майбуття ― 

       Бібліотекар допомагає обрати учням свій шлях у житті, поглиблює уявлення про 
професії, виховує працелюбність, прищеплює прагнення створити щось гарне 
власноруч. 

       Книжкові виставки, оформлені папки за професіями, презентації, буклети:  

       - ― Професія сьогодення ― 

       - ― Професіограма аграрної науки ― 

       - ― На порозі майбутнього життя ― 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 Бібліотечно – інформаційний центр передплачує періодичні фахові видання (газети, 
журнали). Статті з цих з цих видань заносяться власноруч до електронних 
каталогів і картотек. За три роки такої систематизації статей і періодики 
бібліотека має інформаційну базу для викладачів. Комп'ютер видає інформацію на 
запит читача. Інформаційні списки літератури на задані викладачами теми 
створюються швидко. В  Б І Ц розробляються електронні картотеки :  

  ― Предметний каталог ―; 

 ― Предметна картотека ―; 

 ― Систематична картотека періодичних видань ―; 

 ― Реєстраційна картотека підручників ―; 

 ― Предметні цікавинки ―; 

 ― Виховні години ―; 

 ― Масові заходи ―; 

  Інформаційна картотека ― Банк даних про викладачів що здійснюють інноваційну 
діяльність ―; 

  Папка ― У світі книжкової культури ―; 

  До уваги : ― Педагогічна преса ‖; 

 Папка ― Твоя творча особистість ―; 

 Папка ― Правова абетка ―. 

 

 

 



     До Б І Ц надійшов Офіційний каталог 
виставки  ― Міжнародна виставка. Сучасні 

заклади освіти – 2012 ― 

     В журналі висвітленні актуальні питання 
Міжнародної виставки ― Сучасні заклади 

освіти – 2012 ― де наш ліцей прийняв 
участь в даній виставці, та був 

нагороджений почесною срібною медаллю. 

     Ви маєте змогу більш детально 
ознайомитись з організаторами, 

учасниками і гостями Третьої Міжнародної 
виставки ― Сучасні заклади освіти –  

     2012 ―   

         



 Бібліотечно – інформаційний центр постійно співпрацює з 
районною газетою  

   ― Наш край ―, журналами ―Нива‖,  

― Профтехосвіта ‖.  

Основна функція – інформаційна робота бібліотеки з редакцією 
газет та журналів висвітлюються новини, події та заходи 

ліцею, доведення їх до читацького запиту. На сторінках 
можна дізнатися про творчий інноваційний підхід навчально – 

виховного процесу ТПАЛ. А також, ви можете отримати 
інформацію про професії нашого ліцею, творчих учнів та їх 

здобутки, спортивні досягнення та перемоги. 

До всього, ми великі шанувальники газети Дніпропетровщини ― 
Зоря ―, і на зустріч ювілею 95 років існування газети був 

проведений перегляд – презентації ― Зорі – 95 років ―. От і 
зараз «Зоря» - різностороннє видання, що має велике коло 

читачів нашого ліцею. 



 На сайті нашого навчального закладу 
(www.tpal.com.ua) є сторінка про нашу бібліотеку з 
поміткою  

   ― Бібліотечно – інформаційний центр ―, на ній ми 
викладаємо інформацію про нашу бібліотеку а саме : 

    - План роботи; 

    - Нормативно – правова база; 

    - Електронно методичне забезпечення; 

   - Просвітницький центр; 

   - Інформаційна скарбниця; 

   - Свята, масові заходи та ін. 

http://www.tpal.com.ua/


 Щомісячно Б І Ц одержує журнали ― 
Шкільна бібліотека ‖ і ― Шкільний 

бібліотекар ―.  

 В кожному номері журнал запрошує нас 
бібліотекарів стати користувачами своїх 

видань. З їх випусків ми черпаємо досвід 
та вміння вміло користуватися їх 

порадами, цікавинками та новинами. 
Видання знайомлять нас з життям інших 

бібліотек а саме з їх методами та 
пошуками нових інформаційних 

технологій сьогодення та сучасності в 
роботі бібліотеки. А також для вивчення 

інформаційних потреб та запитів 
користувачів. Журнали дають основу 
професійного зростання особистості 

бібліотекаря. 

http://planete.bleue.free.fr/PH01046J.gif


 Діяти активно, оперативно і адекватно реагувати на все, що 
відбувається в ліцею – ось основне гасло нашої роботи!  

  Книжковий фонд бібліотеки розкривають різноманітні тематичні 
виставки та полички. Важливу роль у роботі бібліотеки відіграє 
періодична література,  забезпечуючи викладачів та майстрів 
виробничого навчання новими методичними матеріалами, розробками 
уроків, сценаріями позакласних заходів, необхідних для творчої праці. Для 
роботи педагогічних працівників створено і поповнено новими 
матеріалами електронну картотеку газетних та журнальних статей, 
добірку матеріалів для спільної роботи бібліотеки та педагогічного 
колективу ліцею з різноманітних питань. Вважаючи періодику дієвим 
помічником у вихованні молодого покоління, бібліотекар ТПАЛ навчає 
викладачів систематично переглядати газети і журнали, допомагає їм 
готуватися до проведення уроків та повідомлень на саму різноманітну 
тематику. 

 Методичні консультації, оперативні наради, індивідуальні співбесіди з 
інженерно – педагогічним колективом, випуск методичного бюлетеня й 
оформлення методичної вітрини, прем'єри нових книг і допомога 
викладачам які атестуються – ось не повний перелік основних заходів 
які проводяться бібліотекою ліцею.  



 Для ефективного засвоєння матеріалу вчителі 
пропонують бібліотекарю підібрати книги і 

зробити книжкові виставки на уроці. Наприклад, 
для вивчення творчості Т.Г. Шевченка були 
створені міні-виставки, фото презентації 
малюнків до відповідних творів, а також 

творами, присвяченими життю і творчості 
письменника чи поета. Підбиралися цікаві і корисні 
інформації для проведення предметних тижнів, як 

математики, хімії, фізики. 

 Такі уроки, як психологія, бібліотекар тісно 
співпрацює з психологом. Як правило, затишна 

атмосфера дає учням висловити свої думки, свої 
хвилювання, свої вподобання. 

 Уроки закінчуються тим, що декілька учнів 
вибирають із виставки відповідну книгу із 

записом у формуляр. 



 Учні – гуртківці допомагають у перегляді періодичних видань, 
сортують інформацію за тематикою, допомагають 
наповнювати фактографічні папки цікавим матеріалом, який має 
практичну і фахову цінність. Це один із улюблених видів 
гурткової роботи, ще вони допомагають робити оформлення 
тематичних виставок, в створенні презентацій, робота з 
Інтернетом, приймають участь в проведенні культурно – 
просвітницьких заходах Б І Ц, розробляти буклети по 
відповідним тематикам. Гуртківці дають широкий простір своїй 
творчій діяльності та фантазії, кожен учасник знаходить свою 

     ― родзинку ― і проявляє свою особистість. 

 Гурток в Б І Ц  допомагає організувати учнів і розвиває інтерес 
до навчання, оволодівання професійною майстерністю.  

http://www.npowder.k12.or.us/Teacher Web Pg/Elementary/rogilivie/Images/books.JPG


     Наш бібліотечно – інформаційний центр постійно 
проводить згідно плану своєї роботи бібліотечні 

уроки та заходи присвячені ювілейним та 
знаменним датам : 

 Презентація - Бібліотечний урок присвячений 80 – 
річчю Дніпропетровщини. ― Дніпропетровщина 

моя, вінчайся колосом і цвітом!..‖ 

 Презентація – Бібліотечний урок ― Рідній 
Дніпропетровщині 80 років! ―  

 Бібліотечний урок ― Безмежна професійна 
творчість ПТО ―. 

     Б І Ц був активним учасником в таборі відпочинку 
учнів і для змістовного відпочинку учнів І курсів 

було розроблено цикл презентацій і бібліотечних 
уроків у формуванні світогляду і підвищення рівня 

інформаційної культури і залучення до активної 
творчої діяльності. 

 

 



В своїй роботі намагаюся передати 

читачам життєву мудрість книг. 

   Книги стали для мене такою ж 

необхідністю як земля, чисте небо 

над головою, та як хліб насущний на 

столі. Я, як бібліотекар, завжди 

намагаюся іти в ногу з часом, 

впроваджувати в практику роботи, 

нові форми і методи. 
  




