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Бібліотечно-інформаційний центр Томаківського професійного аграрного 

ліцею є його обов’язковим структурним підрозділом .Свою діяльність БІЦ 

організовує відповідно до плану роботи, що затверджується директором 

навчального закладу. У своїй роботі  БІЦ керується основними нормативно - 

правовими документами: Закон України «Про загальну середню освіту»; 

Закон України «Про освіту», Закон України  «Про бібліотеку та бібліотечну 

справу»; Положення «Про бібліотеку ДПТНЗ ТПАЛ», Типове положення про 

бібліотеку професійно-технічного навчального закладу». 

  Завдання, що стоять перед БІЦ, зміна характеру, пріоритетів і підходів до 

професійної освіти користувачів. Головне завдання здійснювати в першу 

чергу, інформаційне забезпечення освітньо-фахового рівня і професійне 

спрямування на підготовку майбутнього кваліфікованого робітника в 

навчальному закладі. 

 

 

 
 

         Гуманізація виховного процесу, що виражається в створенні умов для 

всебічного розвитку особистості та для спонукання  користувачів до 

самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання. 

    

         Підтримка та укріплення  ліцейних традицій, що сприяють створенню 

загальноліцейного колективу. 

1.       Пріоритетним напрямом роботи БІЦ є підвищення інформаційної, 

виховної, пізнавальної, культурологічної та навчально- професійної функцій. 

 

2.       Регламентування роботи відповідно до державних документів про  

бібліотечну справу в Україні. 

 

3.       Ведення довідково-бібліографічного апарату, регламентованої 

бібліотечної документації. 

 

4.       Наповнення наочності бібліотеки національним колоритом і професійним 

спрямуванням.  

5.       Створення умов для відкритості фондів і оперативного повідомлення 

читачів про зміст наявного фонду та нових надходжень. 

 



6.       Ведення масової та індивідуальної роботи з популяризації української 

книги, загально-освітньої і фахової  навчальної літератури. 

 

7.       Виховання в учнів культури читання, бережливого відношення  до книги, 

прищеплення навичок самостійного роботи з книгою, потреби та  уміння 

користуватися бібліотекою. 

 

8.       Допомога  інженерно-педагогічному колективу  в роботі з обдарованими 

та здібними учнями. 

 

9.       Забезпечення викладачів та майстрів виробночого навчання матеріалами 

щодо організації правового, національного, професійного спрямування та 

естетичного виховання учнів. 

 

10.   Інформування методичне об’єднання ліцею про нові надходження 

підручників та методичної літератури. 

 

11.   Особлива увага буде приділятися широкій популяризації української 

літератури, літератури з питань профтехосвіти, історії культури українського 

народу і вихованню за допомогою цієї літератури поваги до рідної мови, 

національно-культурних і духовних надбань нашого народу. 

 

12.   Пропаганда здорового способу життя. 

 

13.   Формування правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, 

поширення інтересу до історії рідного краю та  ознайомлення з літописом 

навчального закладу. 

 

14.   Проведення індивідуальної роботи з читачами як підґрунття інформаційної 

культури учнів. 

15.   Покращення обслуговування користувачів бібліотеки; організація 

книжкового фонду з урахуванням змін інтересів читачів. Забезпечення 

можливості найбільш повного й швидкого доступу до інформаційних 

ресурсів. 

 

16.   Збір, накопичення, систематизація інформації і доведення її до 

користувачів. 

 

 17. Сприяти підвищенню ефективності профорієнтаційної роботи і 

професійному самовизначенню учнів , проведення анкетувань, тестувань, 

міні та експрес-опитувань. 

 

 18. Режим роботи бібліотеки цілком відповідатиме запитам  й інтересам 

викладачів і учнів. Бібліотека працюватиме щоденно, окрім суботи та неділі. 

Останній день місяця – санітарний. 
 



Підвищення кваліфікації. 

 

1. Самоосвіта : 

 

•Засвоєння інформації з професійних видань; 

 

•Використання досвіду кращих бібліотекарів ПТНЗ ; 

 

•Відвідування семінарів , участь у конкурсних проектах, присутність на 

заходах  в ліцеї, надання індивідуальних методичних  консультацій. 

 

2. Вдосконалення традиційних та засвоєння нових бібліотечних технологій. 
 
 

Напрямки діяльності бібліотеки 

 

1. Робота з учнями і інженерно-педагогічним колективом. 

2. Бібліотечні уроки. 

 3. Бібліографічні огляди. 

4. Інформаційні ті інші огляди літератури. 

5. Підготовка інформацій до педрад. 

6. Участь в професійних декадах та предметних тижнях. 

7. Підтримка та допомога у проведенні  загальних заходів в навчальному 

закладі. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Діяльність БІЦ 

1. Формування і задоволення читацьких потреб, індивідуальна робота з 

читачами 
 

№ 

з/п 

Зміст Термін 

виконання 

Виконавець 

1.       1. Організація екскурсій для учнів 

1-х курсів, знайомство з 

бібліотекою. 

вересень бібліотекар, 

кл.керівники 

2.       2. Звірити читацькі формуляри зі 

списками учнів по групах та 

списком працюючих викладачів і 

майстрів в/н.. 

вересень бібліотекар 

3.       3. Під час переєрестрації читачів 

виявитти їхні інтереси до певних 

тем, інформаційні потреби, 

провести бесіду про правила 

користування бібліотекою. 

вересень бібліотекар 

4.       4. Проаналізувати попит на 

літературу програмних творів та 

за професіями.. 

І семестр бібліотекар 

7.       7. Проведення рекомендаційних 

бесід з учнями під час видачі 

літератури. 

впродовж 

вересня 

бібліотекар 

8.       8. Проведення бесід про прочитану 

книгу: „Від читання книг –до 

читання медіатекстів” 

впродовж року бібліотекар 

9.       9. Проведення консультацій з 

вибору літератури біля 

книжкових полиць 

впродовж року бібліотекар 

10.   10. Правила спілкування з книгою. 

Гігієна читання 

впродовж року бібліотекар 

11.   11. Взаємодія БІЦ з 

педпрацівниками: 

1. Інформаційне забезпечення  

вчителів новинками літератури, 

що надійшли до бібліотеки; 

а) випуск інформаційних списків; 

інформаційних бюлетенів; 

б) інформація про надходження 

нових підручників,програмної 

літератури, літератури з 

спецдисциплін, методичної 

літератури. 

впродовж року бібліотекар 

12.   12. Спільна робота БІЦ та 

педагогічного колективу щодо 

збереження фонду підручників: 

впродовж року 

 

 

бібліотекар 

 

 



-   перспективне замовлення 

підручників спільно з 

методистом; 

-  організація видачі та прийому 

підручників; 

- робота з ліквідації 

заборгованості підручників; 

- проведення бесід з учнями, 

батьками щодо збереження 

підручників 

вересень 

 

 

 

 

впродовж року 

методист  

 

 

бібліотекар 

 

 

бібліотекар 

кл.керівники 

14.   14. Проведення разом з викладачами 

занять щодо популяризації 

бібліотечно-бібліографічних 

знань (окремий план) 

впродовж року бібліотекар 

викладачі 

15.   15. Організація книжкових виставок, 

оглядів літератури, що сприяють 

удосконаленню навчально-

виховного процесу. 

впродовж року бібліотекар 

вчителі 

 16. Надання читачам кваліфікованої 

допомоги в доборі літератури 

про Історію України, історію 

рідного краю та спецпредметів. 

впродовж року бібліотекар 

викладачі 

17. Залучення активістів учнів для 

допомоги в роботі бібліотеки. 

Технічна обробка літератури. 

Ремонт книг. 

Розстановка літератури. 

 

Постійно бібліотекар 

учні 

18. Виступити на батьківських 

зборах про збереження 

підручників. 

Підбирати класним керівникам 

літературу для роботи з 

батьками. Проводити 

індивідуальні бесіди з батьками 

про читання учнів, дбайливе 

ставлення до книги. 

Оформити куток «Сімейне 

виховання». 

Скласти рекомендований список 

літератури для учнів 1-го курсу 

за фахом. 

вересень 

 

постійно 

 

постійно 

 

 

вересень- 

грудень 

бібліотекар 

 

бібліотекар 

 

бібліотекар 

 

 

 

 

бібліотекар 

 

 



                              

№ 

п/п 
Назва заходу 

Термін 

провед. 
Виконавці 

1.      День знань 01.09.2019 Бібліотекар. 

2        День фізичної культури та 

спорту 

10.09.2019 Бібліотекар 

викладач фізичної 

культури 

3.         Тематичний огляд книг до - 120 

років від дня народження М.Ф. 

Микитенка (1897-1937), 

українського письменника, 

драматурга «Творець нового 

життя» 

11.09.2019 Бібліотекар 

викладач 

зарубіжної 

літератури 

4.        22 вересня - День партизанської 

слави. Книжкова виставка 

«Шляхами подвигу і слави» 

Перегляд відеострічок «Подвиги 

героїв підпілля» 

Перегляд презентації «Мужність 

партизанська» 

Вересень Бібліотекар 

5 Європейський день мов. 26.09.2019 Бібліотекар 

6 День народження 

В.О.Сухомлинського (1918-1970) 

– видатного українського 

педагога-гуманіста, мислителя, 

дитячого письменника   

Перегляд відеострічки 

«Провісник педагогіки. Добра. 

Людяності і любові».              

Перегляд презентації «Він 

прожив за життя три життя...» 

28.09.2019 Бібліотекар 

викладач 

української мови 

та літератури 

7.    Всеукраїнський день бібліотек. 

Екскурсії, бесіди в БІЦ про 

користь читання, професійного 

спрямування, про історію 

створення книг,бібліотек та 

історична довідка ліцею. 

30.09.2019 

перших 

курсів 

Бібліотекар 

Класні керівники 

 Години цікавих повідомлень 
1. «Це цікаво знати». 

2. «Улюблені книги моєї 

родини». 

 

26. 09.2017  Бібліотекар 



              

 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Термін 

провед. 
Виконавці 

1. 

Заняття по підвищенню кваліфікації 

бібліотечної роботи, самоосвіта 

«Інноваційні функціі бібліотеки в 

роботі з користувачами в умовах 

реал-тайму» 

Участь бібліотекаря в 

відеосемінарі. 

03.10. -18.10 

 

 

23.10 

  бібліотекар 

2. 

Виставка-вшанування «Мистецтво 

навчати» і виставка стіннівок 

«Віват профтехосвіта!» 
Година спілкування до (до 

Всесвітнього дня вчителя та 

профтехосвіти) 

04.10 
актив БІЦ 

бібліотекар 

3. 

Екскурсія до музейної кімнати 

«Творці профтехосвіти» 
Інформаційний час (до 140-річчя з 

дня народження композитора М. 

Леонтовича) 

05.10 бібліотекар 

4. 

Прес-виставка «Пензлем створена 

краса» 

(до Дня художника) 

08.10 актив БІЦ 

5. 

 

Виставка-ювілей «Володимир 

Яворівський: в житті і в слові» 

(до 77-річчя від дня народження 

Володимира Яворі́вського (1942), 

письменника-земляка, громадсько–

політичний діяча) 

11.10 бібліотекар 

6. 

Літературно-музичний час «Лине 

слава козацька, живе дух 
захисників» (до Дня захисника 

України, Дня Українського козацтва ) 

16.10 

бібліотекар 

актив БІЦ 

кл.керівник 

7. 

Виставка-хронограф «Нащадки 

козацької слави» 

Перегляд презентації « Мій край-

15.10 бібліотекар 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1942
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D1%87


козацька сторона» (до Дня 

захисника України, Дня Українського 

козацтва) 

8. 

Історичний календар «Дата в 

історії: 500 років Реформації» 

(з нагоди відзначення 500-літнього 

ювілею Реформації) 

20.10 
бібліотекар 

викладач історії 

9. 

 День Всесвітньої  інформації. 

Інформаційний час. 

«Улюблене дитя людства - 

комп’ютер». 

24.10 бібліотекар 

10. 

Музична вітальня «І линуть звуки 

чарівні…» 

(до Міжнародного дня музики та 235-

річчя від дня народження Ніколо 

Паганіні (1782-1840), 

всесвітньовідомого італійського 

композитора та скрипаля) 

25.10 бібліотекар 

11. 

Виставка-пам’ять «Народу подвиг 

вікопомний» і перегляд відеофільмів  
(до Дня визволення України від 

німецько-фашистських загарбників) 

Перегляд відеострічок і презентації « 

Подвиг осв'ячений битвами ратними і 

переможним омріяним днем» 

2610 бібліотекар 

12 
Бібліотечний урок «Твоя професія-

твоє майбутнє» 
30.10 

бібліотекар 

кл. керівник 

13 „Подорож професіями від А до Я”,  30.10   бібліотекар 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
                     
 
  
 
                                 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Термін 

провед. 
Виконавці 

1 130 років від дня народження 

Самуїла Яковича Маршака (1887 – 

1964), російського поета, 

драматурга, перекладача 

03.11.2019 Бібліотекар 

викладач 

зарубіжної 

літератури 

2 День української писемності та 

мови. 

День преподобного Нестора 

Літописця 

«Мова – то цілюще народне 

джерело», 

«Мова коштовний скарб народу». 

 

 

08.11.2019 

 

11/11/ 2019 

Бібліотекар 

викладач 

української мови 

та літератури 

3 - Інформаційний час: 145 років від 

дня народження Богдана 

Сильвестровича Лепкого (1872—

1941), українського письменника, 

педагога, перекладача, 

літературознавця, художника 

«Письменник. Педагог. Людина 

часу.» 

10.11.2019 Бібліотекар 

 

4  Літературно-музичний час: 

«Поетичний розмай».105 років від 

дня народження Андрія 

Самійловича Малишка (1912 – 

1970), українського поета 

 

14.11.2019 Бібліотекар 

 

5.    День пам'яті жертв 

голодомору.Урок-реквієм «Вічна 

пам 'ять замореним голодом».  

 

Відкриті перегляди літератури: 

 «Сторінки історії України»  

 

Взяти участь в акції: «Запали 

свічку»; 

 

23.11.2019 Бібліотекар 



6. - Міжнародний день 

толерантності .Зустріч за круглим 

столом «Толерантність-це єдність 

у різноманітті» 

Книжкова виставка «Життя 

людини-найвища цінність». 

15.11.2019 Бібліотекар 

 

7  Інформаційний час: «Телебачення 

і час» 

 

 18.11. 2019  Бібліотекар 

8 Всесвітній день дитини: 

Інформаційний час «Чи знайомий 

ти з Конвенцією про права 

дитини» 

Провести анкетування «Хто може 

допомогти тобі захистити твої 

права» 

22.11.2019 

 

 

25.11.2019 

Бібліотекар 

 

 

 Бібліотекар 

 викладач права 

9. - День гідності та свободи: 

«Вільні творять свободу». 

Перегляд відеострічок і 

презентацій  

 «Слава борцям за волю України 

21 століття» 

 Виставка-світлини»Україна-

територія Гідності і Свободи». 

Огляд періодики і творів 2014-

2019рр. «Хроніка подій і відчуттів 

у книгах». 

21.11.2019 

 

 

 21.11.2019 

Бібліотекар 

 викладач історії 

 

 Бібліотекар 

 

10. 

 

 

 

 Перегляд презентації «НІ! 

КУРІННЮ» 

 

 

 

 29.11.2019  Бібліотекар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 
Назва заходу 

Термін 

провед. 
Виконавці 

1 Всесвітній день боротьби зі 

СНІДом. 

Перегляд відеострічок і 

презентацій «Умій захистити 

себе» 

Розробити інформаційний 

бюлетень «Пізнай себе». 

 

0212.2019 Бібліотекар 

класні керівники.  

2 295 років від дня народження 

Григорія Савича Сковороди (1722 

– 1794), українського 

просвітителя, гуманіста, 

філософа, поета 

Літературна година «Збережемо в 

собі людину». 

Круглий стіл «Г.С.Сковорода і 

сучасність». 

Підготувати презентацію нових 

видань про Г.С.Сковороди». 

0 3.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бібліотекар 

викладач 

української мови 

та літератури 

 

3. Тиждень права: 

Перегляд відеострічок «Аспекти 

правових знань» 

 Вікторина «Права людини. 

Права громадянина» 

Огляд книжкової виставки 

 «Юридичний компас для 

молоді» 

Зустріч з провідними 

спеціалістами: 

 «Послухай усіх, подумаємо 

разом-обери сам!» 

 

9-13.12.2019 Бібліотекар 

Викладач історії 

4   Створити календар новорічних 

свят 

 1-30.12.2019 Бібліотекар 

5.  Урок-реквієм 

«Чорнобиль. Його уроків 

людство-не забуде» 

 

 13.12.2019  Бібліотекар 



Тематичний перегляд 

літератури: 

- «Відлуння чорнобильських 

дзвонів»; 

 

6  Випуск стіннівок до новорічних 

свят 

  

7  Книжкові виставки: 

- «Моя золота полиця»; 

- «Секрет ввічливості і 

вихованості» 

 20.12.2019  Бібліотекар 

    
 


