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  Цілі та завдання роботи БІЦ  ТПАЛ  

на перше півріччя  2017-2018  навчальний  рік 

 

Освіта, знання, книга- 

          не тільки допомагають  

                   професійному росту  

                            користувачів, 

                                   але  й сприяє  

                  підвищенню  

                                                  фахового задоволення. 

                                                                  
Бібліотечно – інформаційний центр в ліцеї  є однією з найважливіших частин 

роботи навчального закладу, здійснює єдину для нього державну програму 

професійної освіти та виховання. 

Завдання моє, як бібліотекаря, створити такі умови в бібліотеці , за яких учні, 

викладачі, майстри виробничого навчання , працівники і  батьки мали б 

змогу навчатися самостійно, здобувати необхідну інформацію, 

використовувати її для власного розвитку та самореалізації особистості. 

 

Цілі: 

 
-створення необхідних умов функціонування бібліотечно – інформаційного 

центру, що забезпечить доступність та ефективність професійної освіти; 

- підготовка фахового кваліфікованого учня до життєдіяльності в 

інформаційному суспільстві; 

- модернізація діяльності БІЦ в умовах реформування профосвіти. 

 

Основні завдання: 
 

- формування єдиного фонду бібліотечно –інформаційних ресурсів, який 

об’єднає фонди за розділами (друкованої продукції, аудіо,- відео- та 

електронних матеріалів); 

-формування фонду документів, створених у навчальному закладі (публікації 

та роботи педагогів, авторські проекти, наукові роботи й реферати учнів 

тощо); 

- поповнення бібліотечного фонду БІЦ за рахунок інформаційних ресурсів 

мережі Інтернет; 

-впровадження електронної системи ведення бібліотечної документації. 

 

 



Пріоритетними завданнями  в роботі  Б І Ц є вирішення таких 

завдань: 

 
· допомога учням у оволодінні програмовими знаннями та їх закріпленні; 

· виховувати в учнів бажання самостійно розширювати обсяг своїх знань; 

· навчати  користувачів сприймати й аналізувати різні види і типи джерел 

інформації; 

· сприяти розвиткові пізнавальних інтересів учнів, працювати над 

формуванням читацьких інтересів, інформаційної компетентності; 

· удосконалювати навички інформаційно-бібліографічного обслуговування 

читачів; 

· організовувати різноманітні види масової роботи з пропаганди книги: 

книжкових виставок, оглядів, бесід, круглих столів, бліц-опитування; 

· проводити індивідуальну роботу з читачами; 

· розвивати художні смаки й самостійність суджень учнів; 

· виховувати національну свідомість, формувати громадянську позицію, 

моральні якості, розвивати культуру мовлення. 

 

 

Напрямки діяльності бібліотечно – інформаційного центру. 
 

- створити банки даних педагогічної інформації як основи єдиного 

інформаційного простору; 

-надавати методичну, консультативну, допомогу  інженерно-педагогічному 

колективу, учням, батькам в отриманні інформації; 

- створювати інформаційні продукції для різних категорій користувачів: 

(бібліотечні посібники, огляди, рекомендаційні списки, бази даних); 

-створити умови для читання книг, періодики, роботи з комп’ютером, 

перегляд фільмів; 

-готувати інформації для проведення культурно – виховної, просвітницької 

роботи з користувачами різних професійних категорій; 

- формувати актив бібліотечно – інформаційного центру та роботу з ним. 

 

 

Основна діяльність БІЦ. 
 

1. Виховання шанобливого ставлення  до  бібліотеки,  як осередку естетичної, 

етичної, інтелектуальної культури людства. 

2. Бібліотечно - інформаційне обслуговування читачів у забезпеченні всіх 

напрямків навчально-виховного процесу, у засвоєнні  програмних і 

позапрограмних вимог у профосвіті. 

3. Сприяння вихованню грамотної, морально досконалої особистості, 

свідомої свого громадянського обов’язку, відкритої до інтелектуального і 

творчого професійного розвитку. 



4. Всебічне сприяння підвищення фахової педагогічної майстерності 

викладачів та майстрів виробничого навчання шляхом популяризації 

педагогічної фахової літератури і надання інформації про неї. 

5. Виховання в учнів інформаційної культури – сталого прагнення до пошуку 

інформації, свідомого добору джерел, навичок систематизації та  особистої 

оцінки. 

6. Взаємодія з іншими органами інформації: - постійно підтримувати зв′язок з 

бібліотеками училищ  ПТНЗ, методичним центром ПТО для обміну досвідом, 

а також і співпраця із районною бібліотекою. 

 

 

 

Функції  ліцейної бібліотеки, як інформаційного центру : 

 

-удосконалення діяльності із залучення учнів до читання; 

-нформаційна підтримка навчального процесу, виховного процесу, 

дипломних робіт та захист курсових робіт , ДПА; 

-виявлення інформаційних потреб користувачів і задоволення їх потреб; 

- комплектування фонду, пошук, обробка та систематизація інформації з 

урахуванням інформаційних потреб усіх категорій користувачів за 

професіями; 

-ведення та збереження облікової та планово – звітної документації . 

 

 

При складанні плану враховані такі документи: 

 
*Закон України «Про освіту» 

*Закон України «Про бібліотеку і бібліотечну справу» 

* Концепція Державної цільової національно – культурної програми 

створення єдиної інформаційно – бібліотечної системи «Бібліотека – ХХІ 

століття» 

*Указ президента України «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек 

України» 

* Указ Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти» 

* Указ президента України «Концепції національної програми й 

інформатизації України та професійної освіти» 

* Указ Президента України «Концепції інформантизації мережі бібліотек 

загальноосвітніх закладів України» 

 

 

 

 

 



                                                                      
 

 

Інформаційна сторінка для користувачів: 
-  «Про видачу підручників» 

- «Про міри по збереженню підручників та іншої друкованої продукції 

виданою бібліотекою» 

Видача підручників учням, викладачам, майсрам виробничого навчання. 

Оформити списки груп на видачу підручників 

Переєструвати читачів. Виявити боржників 

 

Оформити «Український історичний календар». 

 

День знань. Взяти участь у проведені свята Першого дзвоника. 

Підготувати стіннівки, надати методичну допомогу для проведення першого 

уроку. 

 

 Книжкова виставка « Зі святом моя Україна. 26.»  

До Міжнародного дня писемності та грамотності::  

перегляд відеофільмів «Освіта. Знання. Сьогодення». 

 

 Інформ – хвилинка «З Україною в серці» 

. Книжково – журнальна викладка «Моя країна – Україна» до 26- ї річниці 

проголошення незалежності України.  

 

Інформаційний час: «Тільки пам’ять не сивіє» присвячений дню 

партизанської слави. 

 

Книжкові виставки: «Шляхами партизанської слави» 

«Війна очима сучасників» перегляд відеофільмів. 

-«А вони все таки перемогли» 

До дня партизанської слави 

 

-Виставка ретро – книги 

«Щоденник бойових дій, керівника партизанського загону О.Ф.Федоров »  

 

Всеукраїнський день бібліотек: 

- бібліотечний урок «Відкритий світ книг і знань» 

 акція «Подаруй бібліотеці книгу» 

--посвята в читачі учнів перших курсів ліцея. 

 

 

Бліц-опитування «Книга в руках успіху» 

--Медіаогляд «Що читають наші учні». 



- День українського кіно. 

- Провести урок-презентацію про О.Довженка. 

 

 День фізичної культури і спорту підготувати презентацію про « Людину-

легенду»  КАРЯКА Ф.Ф.(ветерана профосвіти, викладача фізичного 

виховання) 

 

- День комп’ютерника і програміста   

Інформаційний час: «Прагнення і можливості сьогодення»,  

віртуальна подорож «Прагнення і можливості». 

 

 --День винахідника і раціоналізатора  

Огляд періодики про винахідливість «Модернізація винахідливості». 

 

 175 років від дня народження Михайла Петровича Драгоманова (1841- 1895),  

     Перегляд відеофільмів: 

-  «Український філософ, публіцист, фольклорист, громадський діяч» 

  

- Європейський день мов –підготувати презентацію  

- «Європа- наш спільний дім». 

-  

- Василь Олександрович Сухомлинський (1918-1970), видатний український 

педагог-гуманіст, мислитель, публіцист, громадський діяч 

--перегляд презентації:  
«Провісник педагогіки. Добра. Людянності і любові». 

Віртуальна-книжкова виставка: 

«Він прожив за життя три життя…» 

 

- 150 років від дня народження Михайла Сергійовича Грушевського (1866-

1934), видатного українського історика, письменника, соціолога, 

літературознавця, політичного діяча, першого Президента України  

Перегляд відеофільмів «Життя і творчість М.С.Грушевського». 

Створити презентацію «Україна свого осяйне!» 

Медіаогляд про досягнення М.С.Грушевського. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



                          
 

 

Відкриття читацького сезону. Екскурсія до бібліотеки. 

Інтерактивна сторінка «Десять прав читача» 

 

День працівників професійної освіти . 

Організувати вітальні стіннівки, підготувати музейну кімнату до свята. 

 

Літературна викладка: підготувати  віртуальні-книжкові виставки  : 
-110 років від дня народження Івана Багряного (Іван Павлович Лозов’яга, 

1906-1963), українського письменника, драматурга, публіциста, художника, 

журналіста, громадсько-політичного діяча 

- 135 років від дня народження Івана Антоновича Кочерги (1881-1952), 

українського драматурга, театрального і літературного критика 

 

-80 років від дня народження Івана Федоровича Драча (1936), українського 

поета, перекладача, кіносценариста, драматурга, державного і громадського 

діяча  

-105 років від дня народження Івана Антоновича Цюпи (1911-2004), 

українського письменника, публіциста, журналіста 

 

-340 років від дня народження Пилипа Орлика (1672-1742), гетьмана України, 

випуск інформаційної листівки з Інтернет. (КП) 

 

  

- День юриста: 

Перегляд відеофільмів: «Історія прав людини і громадянина» 

Презентація «Декларація прав людини» 

Книжкова виставка « До уваги користувачів! Аспекти правових знань» 

 

  - Покрова Пресвятої Богородиці. День захисника України  

    День Українського козацтва  

-Підготувати вітальні стіннівки. 

- презентація « Кодекс мужності і слави» 

-перегляд відеофільмів « Козацька доба» 

 

Книжково – ілюстративна виставка 
«Гомін далеких віків» до Дня українського козацтва. 

Інформ – хвилинка: «Томаківська СІЧ» 

-Оновити стенд про випускників-учасників АТО. 

 

 

 

 



 

- Європейський День боротьби з торгівлею людьми  

Інформаційний час: «Конвенція рабства» 

«Запитуй-відповідаємо» 

 

Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй (ООН) 

-Хвилина-повідомлень: «Цей день в історії» 

 

 Всесвітній день інформації про розвиток .  

«Хто володіє інформацією-той володіє світом» 
 

- День визволення України від фашистських загарбників (1944) 

Урок мужності « Пам'ятаймо, їх імена…» 

Перегляд відеофільмів про визволення України. 

 

-Відзначаємо річницю визволення України. 

Виставка однієї книги «У граніті, бронзі, у серцях»  

 

День автомобіліста і дорожника . 

-Усний журнал «Престижна професія-шлях до життєвого успіху» 

 

-Вести співставлення сумарних книг в бухгалтерії ліцея. 

 

Реклама бібліотеки: 
«Бібліотека - ХХІ століття» стенд; 

«Як знайти дорогу до інформації» путівник. 

 

Літературна вітальня 
-«Осінні мелодії у творчості українських поетів» конкурс читців. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         
 

 
 

-Створити куточок «Письменники - ювіляри» 

Виставка « Парад українських словників» 

виставка - вікторина «Літературні герої» 

 

-Цикл літературних викладок: 

З нагоди 100 років від дня народження А. С. Малишка (1912-1970), 

українського поета 

* 80 років з дня смерті Валер’яна Підмогильного (1901-1932), українського 

письменника. 

* 75 років з дня смерті Миколи Зерова (1890-1937), українського поета. 

* 120 років від дня народження Є.Р.Грабовського (1892-1955), українського 

живописця і графіка 

 

-До Всесвітнього день права дитини: 

Відкрий папку! 

«Вивчаємо свої права та обо’язки» 
Юридичний діалог «Твої права і відповідальність» 

(Позакласний час» №2,3,4,5,6,7,8 2011р.)  

 

Викладка. «Шкідливі звички» журнали  

 

День пам’яті жертв Голодомору 

Підготувати лінійку –Реквієм -пам'яті «Голгофа голодної смерті» 

Інформаційна папка історичних фактів 1932-1933 років. «Голодні роки в 

Україні» 

Бібліотечний плакат «Запали свічку пам’яті» 
 

Подорож-презентація у світ професій 

«Моя майбутня професія «Тракторист-машиніст с\виробництва» 

 

Реклама бібліотеки. 

Виготовити візитну картку чи буклет «Бібліотека –Медіа –Центр»; 

Систематизувати фонд бібліотеки за тематичним інформаційним блоком: 

«Книги, які знають усе».  
 

Оформити підписку періодичних видань 

Виготовити агітаційну листівку 

«Все цікаве на планеті – читай в журналі та газеті!» 

 

 

 



Створити на електронних носіях: 

- бази даних користувачів бібліотекою; 

- рекомендовані списки літератури позакласного читання. 

 

Підготувати  вітальні листівки викладачам та майстрам виробничого 

навчання ліцею з Днем працівників сільського господарства. 

Конкурс стіннівок «Бути на Землі хліборобом» 

 

Літературні викладки: 

 

- 155 років від дня народження Дніпрової Чайки (Людмила Олексіївна 

Василевська, 1861-1927), української письменниці, поетеси, прозаїка, 

драматурга, перекладача, громадського діяча  

 

 - 80 років від дня народження Миколи Степановича Вінграновського (1936-

2004), українського письменника, сценариста, кінорежисера, кіноактора  

 

- 80 років від дня народження Миколи Федоровича Сингаївського (1936- 

2013), українського поета, публіциста, перекладача 

  

- День Преподобного Нестора Літописця 

-  День української писемності та мови  

- Презентація «Не дай догоріти!Підтримай вогонь рідної мови». 

- Книжкова виставка «Слова…в вас мудрість вічна і жива!..» 

- Взяти участь в акції «НЕ будь байдужим» - Зроби подарунок УКРАЇНІ,  

      Переходь на українську!.» 

Перегляд відеофільму «Людина, яка складала історію» про Нестора 

Літописця. 

 

- Міжнародний день толерантності : 

- Провести урок: « 

Міжнародний день відмови від куріння  

18.11 - 95 років від дня народження Дмитра Олексійовича Міщенка (1921), 

українського письменника 

 

Інформаційний час: присвячений М.В.Ломоносову. 
 

 305 років від дня народження Михайла Васильовича Ломоносова (1711- 

1765), вченого-природодослідника, енциклопедиста, філософа, поета, 

художника, історика, освітнього діяча 

 

 

 

 

 



 

- Всесвітній день дитини: 

- Презентація «Діти та їх права» 

- За круглим столом: «У чому сенс життя і щастя людини» 

 

День Гідності та Свободи 

Перегляд відеофільмів «Цей день в історії» 

 

- Міжнародний день захисту інформації : 

- Година   цікавих повідомлень: «Комп' ютер і сучасність» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 



                              
 

 

Випустити листівку до дня порозуміння 

Акція «Діти – дітям» до Міжнародний день інвалідів 

 

 

Цикл літературних викладок: 

-до 290 - років від дня народження Григорія Савича Сковороди (1722-1794), 

українського просвітителя, гуманіста, філософа, поета і музиканта 

 

-115 років від дня народження Андрія Головка (1897-1972), українського 

письменника. 

 

- до 120 річниці від дня народження Миколи Куліша (1891-1937), 

українського драматурга 

 

-85 років від дня народження Григора Михайловича Тютюнника (1931- 1980), 

українського письменника, прозаїка, перекладача, педагога 

 

-160 років від дня народження Миколи Карповича Садовського /Тобілевич/ 

(1856-1933), українського актора, режисера, письменника, театрального діяча  

 

 

Випуск альманаху «Допризивник» 

Зібрати фото юнаків , які перебувають в Збройних силах України чи були в 

них та АТО. 

 

Інформаційний час: «Люди історії» 

-385 років від дня народження П.Д.Дорошенка (1627-1698), українського   

гетьмана. 

 

-Виставка листівок і стіннівок 

«Святий Миколай, до нас в гості завітай!»  

 

Методична допомога у проведенні Новорічних та Різдвяних свят  

Створити на електронних носіях папки: 

 

 

 

«У нове століття з новою освітою»; 

«Мистецтво - чарівне вікно у світ» 

 

 



 

Робота з бібліотечним фондом: 

Переглянути картотеку надходження підручників та художньої літератури. 

Вести співставлення сумарної книги в бухгалтерії ліцея. 

Скласти план роботи бібліотеки на ІІ – й семестр.  
 

 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом  

Урок-презентація: «Снід-проблема людства» 

 

- Всесвітній день волонтерів 

 

- День місцевого самоврядування 

Зустріч з цікавими людьми. 

 

Всесвітній день футболу  

Хвилина –повідомлень: «Чи знаєш ти?» 

 

- Міжнародний день прав людини 

- Перегляд відеофільмів «Ми громадяни своєї держави» 

- Конкурс-вікторина: «Чи знаєш ти свої права?» 

  

- День Апостола Андрія Первозванного  

Андріївські вечорниці. 

 

- День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС 

Перегляд відеофільмів про учасників –ліквідаторів Чорнобильської АЕС, 

  

Книжкова виставка для першокурсників. 

 «Спеціальність- моя основна кваліфікація, професія, фах» 


