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     .Основні завдання і напрямки діяльності БІЦ. 
 

    Бібліотека ДПТНЗ «ТПАЛ»  інформаційно-бібліографічний, культурно-освітній, 

пізнавальний  центр навчального закладу, центр обслуговування користувачів з 

урахуванням професійного спрямування і центр інформаційного забезпечення 

навчального і виховного процесу. 

          

.1. Основні завдання і напрямки роботи: 

- сприяння відродженню національної свідомості та формування духовної  

  культури підростаючого покоління; 

- популяризація державних  програм та указів  законодавчих органів: 

       

 

2. Головними завданнями  БІЦ є: 

          -підвищення педагогічної майстерності інженерно-педагогічного колективу,         

          - шляхом популяризації  педагогічної, науково-методичної літератури,  

          - фахових періодичних видань;          

          -виховання в учнів інформаційної культури, бережливого ставлення до  

           навчального і фахового  підручника, книги;                                                                            

          - формування в учнів основ бібліотечно-бібліографічної компетентності,   

          - повномасштабне задоволення інформаційних  потреб користувачів, 

     - використання новітніх інноваційних технологій в роботі БІЦ,   

  - каталогізація бібліотечних фондів; 

- комп’ютеризація бібліотечних процесів. 

 

В сучасних умовах основними завданнями БІЦ є : 

─  Сприяти реалізації державної політики в галузі освіти; розвитку навчально-виховного  

процесу, виховувати у читачів національну свідомість, повагу до національних символів. 

─     Виховувати у читачів інформаційну культуру, культуру читання, формувати вміння 

користуватися бібліотекою, її довідковим апаратом, розвивати творчу душу, пізнавальні 

здібності та інтереси читачів, сприяти успішному засвоєнню ними навчальних програм. 

─     Розвивати різні форми і методи бібліотечної роботи. 

─     Сприяти самоосвіті учнів і педагогів, забезпечувати їх потрібною літературою. 



 3 

─     Підносити на якісно-новий рівень бібліотечну справу, створювати необхідні умови для 

забезпечення учнів повним обсягом інформації з вітчизняного і світового інформаційного 

простору. 

─     Поліпшувати якісний склад книжкового фонду бібліотеки, своєчасно поповнювати   

       його підручниками та методичною літературою; українською та світовою літературою. 

─     Значну увагу приділяти комплектування бібліотечних фондів підручниками та  

       навчальними посібниками з загальноосвітньої, загально-технічної та професійно- 

       теоретичної підготовки; 

─     Впроваджувати в роботу з читачами ефективні форми і методи пропаганди літератури; 

          підвищувати ефективність використання книжкового фонду бібліотеки шляхом  

        вивчення читацьких запитів та їх професійних інтересів. 

─     Проводити індивідуальну роботу з читачами; співпрацювати з активом бібліотеки. 

─     Сприяти формування світогляду учнів ліцею. 

─     Виховувати у читачів загальнолюдські моральні цінності. 

─     Здійснювати національно-патріотичне, морально-правове, трудове, екологічне,  

       естетичне виховання учнів. 

─     Працювати над сучасним естетичним оформленням бібліотеки. 

─     В роботі бібліотеки використовувати комп’ютерну техніку та інформаційну мережу  

       Internet. 

─     Вся роботу виконувати в тісному контакті з викладачами, майстрами виробничого 

    навчання, психологом і вихователем гуртожитку. 

ІІ. Організація книжкового фонду бібліотеки та його поповнення підручниками та 

іншою необхідною літературою. 

1. З метою забезпечення навчального процесу поповнювати книжковий фонд бібліотеки 

потрібно літературою за рахунок державного бюджету і за спеціальні кошти. 

 

2. Вести чіткий облік усіх книг, які надходять у БІЦ, своєчасно робити записи в 

інвентарній книзі і книзі сумарного обліку. Звірятися з бухгалтерією.  

Постійно 

1. Систематично вилучати з фондів бібліотеки застарілу по змісту та зношену літературу. 

Постійно 

1. Списану літературу здавати при необхідності частину списаних підручників віддавати 
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в кабінети на роздатковий матеріал. 

ІІІ. Організація обслуговування читачів 

─     Охопити читанням весь контингент учнів та педагогічний колектив. 

До 1 жовтня 

─     Вивчати запити читачів за допомогою індивідуальних бесід з метою покращення їх 

обслуговування. 

Постійно 

─     З метою кращого розкриття фонду бібліотеки оформляти книжкові виставки. 

Постійно 

─     Допомагати класним керівникам та майстрам виробничого навчання у підборі 

літератури для виховних годин. 

Постійно 

─     Виступати на педагогічних радах та робити звіти про роботу бібліотеки, 

інформувати про нові надходження літератури. 

Постійно 

─     Взяти під контроль читання учнів, схильних до правопорушень, проводити з ними 

індивідуальну роботу. 

Постійно 

                      Інформація та довідково-бібліографічне обслуговування читачів 

─     Систематично інформувати керівництво ліцею, педагогічних працівників, учнівський  

      колектив про нові надходження у бібліотеку. Для цього протягом року в методичному  

    кабінеті та в кабінеті майстрів вивішувати інформаційні бюлетені та списки нової  

     літератури та постійно оновлювати інформацію про нові надходження книг та  

     періодичних видань на сторінці «Наша бібліотека» загального сайту. 

                                                                                                                           Протягом року 

─     Інформаційне забезпечення методичної проблеми, над вирішенням якої 

       працює педагогічний коллектив ліцею: "Формування компетентного учня 

         через підвищення професійної майстерності педагогів в контексті сучасних  

       освітніх технологій" 

Протягом року 

─     Інформаційне забезпечення засідань методичних об’єднань та педагогічних рад. 
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Протягом року 

─     Надання індивідуальної інформації керівництву ліцею та педагогічним працівникам, 

         які атестуються. 

                                                                                                                                 Постійно 

─     Проводити бібліотечні перегляди нової літератури. 

─     Організовувати книжкові виставки для учнів по тематиці їх професій. 

─     Систематично вести картотеки підручників, газетних і журнальних матеріалів.                                 

─     Видавати усні та письмові довідки відвідувачам бібліотеки 

 

 

Обслуговування користувачів: 

 

-запис користувача до бібліотеки; 

 

заповнити формуляр користувача; 

  

-ознайомити користувачів з правилами користування бібліотекою, розміщенням фонду, 

довідковим апаратом. 

 

Перереєстрація читачів: 

 

-вийняти формуляр читача, внести зміни до нього, уточнити анкетні дані, проставити дату 

переєстрації, нових  груп учнів; 

 

-картки розставити за алфавітом прізвищ користувачів у ЄРК. 

 

-провести консультацію, бесіду з користувачем біля каталогів, картотек, книжкових полиць,   

проінформувати користувача про нові надходження; 

 

-провести консультаційну бесіду з користувачем щодо способу розстановки фонду у 

відкритому доступі, проінформувати читача про нові надходження, книжкові виставки; 

-прийняти документ від користувача: перевірити цілісність документа, зробити позначку про 

прийом; 

-продовжити термін користування документом за проханням читача, зробити відповідний 

запис у формулярі читача; 

-обслуговування користувачів, що вибувають: перевірити формуляр користувача, підписати 

обхідний листок, поставити читацький формуляр окремо від інших. 

 

Робота з користувачами-боржниками: 

-відібрати формуляри боржників, написати листівки-нагадування на зворотній стороні 

читацького формуляру; 
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-приймання документів взамін загублених: за обліковими документами визначити вартість 

втраченого документу, кількість наявних примірників у книжковому фонді, рік видання; 

- оцінити запропонований документ взамін загубленого на визначення ступеня відповідності; 

-зробити запис у Зошиті обліку книг, підручників взамін загублених; 

-скласти загальний акт із списком документів, отриманих взамін загублених 

 

Національно-патріотичне виховання. 

№ з/п Назва заходу Форма заходу 

1 День знань  Книжкова виставка, екскурсія до БІЦ 

2 

Поповнювати новими матеріалами постійно 

діючу виставку «Зробикрок в історію 

ліцею» 

Книжкова виставка 

3 

 «Хто  за свободу вийшов проти смерті». (до 

річниці (8 вересня) бою між військами УПА 

та фашистськими окупантами  

Виховна година 

4 
«Партизанськими стежками» ( до річниці 

партизанського руху в Україні – 22 вересн) 

Перегляд літератури, екскурсія до 

музею 

5 
«Ріка нашої пам’яті»  (до роковин  трагедії 

Бабиного яру – 29 вересня) 
Виховна година 

6 

«Україна в полум’ї війни» (28 жовтня – День 

визволення України від фашистських 

загарбників) 

Книжкова виставка 

7 
«Козацькму роду нема переводу» (до Дня 

українського козацтва 14жовтня) 
Виховна година 

8 
«Апостоли рідної мови» (До Дня української 

писемності і мови) 
Година спілкування 

9 

«Засвіти свічку» (До Дня пам’яті жертв 

голодомору та політичних репресій 28 

листопада) Уро-реквієм 

 10 

«Вартові Вітчизни» (До Дня збройних сил 

України) 

Урок-ПАМ'ЯТІ до „Міжнародного дня пам’ 

    жертв Холокосту”( 27 січня) 

 

 

Урок патріотичного виховання 

11 
«Вони стали на захист Батьківщини» (До 

Дня пам’яті героїв Крут) 
Виховна година 

12 «Деь Соборності України» Книжкова виставка 



 7 

13 
«Єдина з тисяч» (До міжнародного Дня 

рідної мови) 
Книжкова виставка 

14 

«Як довго ця віна тривала» (До Дня 

виведення радянських військ з Республіки 

Афганістан) 

Вечір пам’яті 

15 
«З роками подвиги не меркнуть» (До Дня 

перемоги 9 травня) 
Урок патріотичного виховання 

16 
«Нарешті знищена війна весняним громом 

перемоги» 
Книжкова виставка 

Духовно-моральне  виховання. 

№ з/п Назва заходу Форма заходу 

1 

«Скрасимо осінь життя милосердям» 

(До міжнародного Дня людей похилого 

віку 1 жовтня) 

Виховна година 

2 «Конфлікт і його вирішення» Дискусія 

3 «Поняття про толерантність» Бесіда за круглим столом 

4 «Світ навколо тебе» Бесід-діалог 

5 «З Різдвом Христовим, Україно» Книжкова виставка 

6 «Найважча професія -  бути людиною» Година спілкування 

7 «Берегиня роду» Тематичний вечір 

8 
«Благословення сходить із небес: 

Великдень» 
Урок духовності 

Превентивно-правове виховання. 

№ з/п Назва заходу Форма заходу 

1 «Ти і закон» Книжкова виставка (постійно діюча) 

2 
«Конвекція ОН про права дитини» (До 

Всесвітнього Дня дитини 20 листопада) 
Рольова гра 

3 «Ми за здоровий спосіб життя» Книжкова виставка 

4 
«Тютюнопаління. Здоров’я. 

Працездатність» 
Вечір-диспут 

5 «Не загуби своє майбуття» Година здоров'я 

6 

«Що ти маєш знати про ВІЛ/СНІД» (До 

Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом 

1 грудня) 

Інформація 

7 
«Конституція України про права і 

обов’язки людини і громадянина» 
Година правознавства 

8 «Закон у моєму житті» Турнір правознавців 

9 «Насильство –  форми прояву» Година спілкування 

10 «Скажи «НІ» алкоголю» Урок здоров'я 

11 «Лікар попереджує…» Перегляд літератури 

12 «Підліток та злочин» Бесіда 
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Трудове виховання. 

№ з/п Назва заходу Форма заходу 

1 

Поповнювати новими матеріалами 

постійно діючу виставку «Робітнича 

професія – крок у майбутнє» 

Книжкова виставка 

2 

Поповнювати новими матеріалами 

куточок профорієнтації «Навігатор 

ринку праці» 

Куточок профорієнтації 

3 «Професія – мій вибір» Година спілкування 

4 «Майбутнім фахівцям» Книжкова поличка 

5 
«Робітнича професія – учора, сьогодні, 

завтра». 
Зустріч з працівниками. центру зайнятості 

6 «Трударі рідного краю» Бібліотечний огляд 

                                                        Екологічне виховання. 

№ з/п Назва заходу Форма заходу 

1 «Знай, люби, бережи» Книжкова виставка 

2 «Екологічні проблеми нашого краю» Перегляд місцевої преси 

3 «Радіація. Що ми про неї знаємо?» Інформація 

4 «Екологічний бумеранг» КВК 

5 

«Разом врятуємо нашу  планету» 

До річниці Чорнобильської трагедії: 
-поповнити тематичну папку 

інформаційними документами; 

-оформити тематичну  експозицію на 

тему: 

„ Чорнобиль не має минулого.” 

 

 

Засідання круглого столу 

Популяризація художньої літератури. 

№ з/п Назва заходу Форма заходу 

1 

«Леся Українка. Особистість. 

Творчість і  доля » 
Книжкова виставка 

(постійно діюча) 

2 
«Моя Томаківщина» Перегляд творчої спадщини – місцевого поета 

Зімненко Г.І. 

3 «Співачка досвітніх  вогнів» Літературно-музична композиція 

4 «Великий син великого народу» Книжкова виставка 
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5 «Доля Кобзаря» Літературний вечір 

6 «Поетичне сузір' я» Книжкова виставка 

7 «Люблю весну» Літературно-мистецький вечір 

8 
«Музи вели в бій»( До Дня Перемоги- 

9 Травня) 
Бібліографічний огляд 

Популяризація бібліотечних знань серед читачів. 

№ з/п Назва заходу Форма заходу 

1 
Знайомство першокурсників з 

бібліотекою. 
Екскурсія до бібліотеки 

2 
Створення активу бібліотеки і робота з 

ним. 
  

3 Індивідуальні бесіди   

4 Рекомендаційні списки літератури   

5 

«Бібліотека. Книга. Інформаційний 

простір »(До Всеукраїнського дня 

бібліотекаря – 30 вересня) 

Виховний захід 

6 «Подорож у  світ книг» Бібліотечний урок 

7 

8. 

«Історія виникнення книги, розвиток 

книгодрукування в Україні» 

  

  Перегляд відеокартин про створення 

книг. 

 

                      Читацька конференція 

 

 

                 

 

Організація бібліотечного фонду: 

Інвентаризація бібліотечного фонду підручників. 

Паспортизація бібліотечного фонду 

Опрацювання читацьких формулярів. 

Вилучення документів з фонду: 

-відібрати документи з метою вилучення, як непрофільні, багатодублетні,  

фізично зношені; 

-розкласти документи відповідно до причини вилучення; 

-підібрати картки на періодичні видання- за роками та номерами; 

-підготувати та оформити  акти на вилучення з бібліотеки документів; 

Складання актів-описів  

Підшивання газет і тонких журналів. 

Санітарно- гігієнічні заходи: 

- знепилення бібліотечного фонду; -     

- дотримання температурного режиму. 
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Поповнення бібліотечного фонду: 

 

Поточне комплектування бібліотечного фонду: 

 

-визначити кількість примірників для замовлення; 

-оформити замовлення на придбання; 

 

Передплата періодичних видань; 

 

-визначити назви періодичних видань для передплати; 

-оформити реєстраційну картку для картотеки періодичних видань та „Журналі 

видачі періодичних видань”; 

-вивести на екран список періодичних видань, внести зміни. 

 

Приймання документів, що надійшли із супровідними документами: 

 

-скласти акт приймання документів; 

-скласти список документів до акту; 

-проставити штемпель на титульному аркуші та на 17 сторінці документа; 

-звіряння документів, що надійшли, з алфавітним каталогом,зробити потрібні 

позначки; 

 

Сумарний облік документів: 

 

-документи, що отримані за одним супровідним документом, розкласти за видами, 

галузями знань, мовами, перевірити кількість та відповідність документів, 

визначити кількість назв, підрахувати вартість партії; 

-зробити відповідні записи у Книзі сумарного обліку; 

-оформити супровідний документ для передачі в бухгалтерію; 

-звірити фінансові документи з відповідними фінансовими документами бухгалтерії; 

 

Провести бібілографічний огляд літератури 

на тему: „ Ювілей української Незалежності” 

- підготовка оглядів літератури нових надходжень: 

-підготувати огляд літератури нових надходжень:  

-ознайомитись із змістом нових документів,  

-систематизувати матеріал, підготувати текст; 

- провести огляд; 

-скласти бюлетень нових надходжень. 

-провести захід; 

-зробити аналіз ефективності заходу. 

 

Викладання курсу з  „Основ бібіліотечно- бібліографічної  грамотності”:  

                           

 1 урок: Ознайомлення з книгою, правила   

              користування, гігієна читання. 

 2 урок: Структура книги. 

 3 урок: Ілюстрація в книжці.  
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 4 урок: : Ілюстрація в книжці.  

 5 урок:  Періодичні видання. Оформлення підписки 

              у поштовому відділені. 

 6 урок: Поглиблення знань про структуру книги.  

              Використання її науково-довідкового  

              апарату. 

 7 урок: Довідкова література: енциклопедії,  

               довідники, словники. 

 8урок: Довідково-бібліографічний апарат бібліо- 

              теки (ДБА).  

 9 урок: Історія книгодрукування. Першопечатник  

              Іван Федоров. Історія створення бібліотек в  

              Україні.(450р. Пересопницького Євангелія). 

 10 урок: Вибір книг у бібліотеці, Види    

               літератури. Наука „Бібліографія”,  

               бібліографічні  покажчики. 

 11 урок: Види, структура бібліотек.  

              Комп’ютерні бібліотеки, електронні  

               каталог 

   

- Провести моніторингове дослідження на тему: 

 „ Вивчення рівня читацької активності учнів 

 

Робота з батьками: 
-бесіди по збереженню підручників; 

-правила відшкодування загублених підручників, художньої літератури; 

-стан забезпечення підручниками, фаховими за програмою; 

-проведення акції ”Подаруй бібліотеці книгу” 

-активізація вивчення фахової літератури. 

 

 

Підготовка та проведення інформаційних оглядів та виступи на педрадах. 

 

Допомога у проведенні предметних тижнів. 

 

Допомога в роботі з інженерно-педагогічним 

коллективом над проблемною темою: 

„ Підвищення  ефективності  навчання  і виховання через забезпечення 

оптимальних умов для фізичного розвитку учня з урахуванням стану 

здоров’я.”    

                                       
-скласти інформаційні список літератури на тему:  

«Освіта та інформатизація»  
   

            Організація тематичних полиць: 

„ „Школа проти СНІДУ” 

„Шевченко- вічний як народ” 

„Методика викладання навчальних дисциплін” 
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„Методична література «Сучасні моделі професійної освіти» 

„Освіта ХХІ століття. 2019рік-рік «Планування  й розвиток професійної кар'єри  

учнівської молоді»„ 

„Новинки періодичних видань для викладачів” 

„Навчання в країнах Європейського Союзу» ” 

„В океані рідного народу відкривай духовні острови”” 

„Шануймо друзі, рідну мову, культури нашої основу!” 

„Від екології природи- до екології душі” 

 

Виставки нових надходжень. 

 

Наочна реклама бібліотеки: 

-підготувати плакат, згідно з визначеною темою; 

-підготувати буклет (підбір фактографічних і статистичних матеріалів, сканування, 

фотографій, розробка тексту, друк) 

 

Робота з організації праці: 

Планування роботи: 

 

-зібрати, проаналізувати поточну інформацію; визначити основні завдання року, 

уточнити терміни виконання завдань, виконавців;. 

-підбити підсумки за основними показниками діяльності бібліотеки за місяць, 

квартал, рік. 

 

Складання звітів: 

-зібрати планово- звітні документи; 

-скласти таблицю основних показників; 

-проаналізувати дані; 

-звіт бібліотеки за рік. 

 
   Підвищення кваліфікації: 

 

- відвідування засідань бібліотекарів НМЦ ПТО; 

- робота із самоосвіти: освоєння інформації з професійних видань; 

- використання досвіду кращих бібліотек ПТНЗ; 

- відвідування  відео-семінарів, присутність на відкритих заходах, індивідуальні 

консультації; 

- підвищення рівня комп'ютерної грамотності бібліотекаря; 

- удосконалення традиційних і освоєння нових бібліотечних технологій;   

 

Зміцнення матеріально- технічної бази: 

 

-зробити ремонт  книгосховища підручників; 

 

-придбати комп’ютерну програму „MARK”; 
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